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Jak głosujemy do PE
Niedzielne wybory (26 maja) do Parlamentu Europejskiego 

są bardzo ważne dla Polaków. 

Przypominamy, że głosowanie w obwodowych komisjach 

wyborczych trwa od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Ważne jest żeby głosując, nie po-
pełnić błędu powodującego unie-
ważnienie naszego głosu. Warto 
więc wiedzieć, że głosować można 
tylko na jedną listę kandydatów, 

stawiając na karcie do głosowania 
znak „X” (to co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki) 
w kratce z  lewej strony, obok na-
zwiska tylko jednego z kandydatów 

umieszczonego na tej liście. Tylko 
wtedy nasz głos jest ważny.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców 
mogą głosować osobiście w lokalu 
wyborczym. Wyborcy posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnospraw-
ności mogą głosować w lokalu wy-
borczym lub korespondencyjnie, ale 
termin zgłoszenia głosowania kore-
spondencyjnego upłynął 13 maja.

Wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat, 
a także wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawno-
ści mają prawo głosować przez 
pełnomocnika. Wniosek w  tej 
sprawie musiał być zgłoszony 
do 17 maja.

Można też głosować poza 
miejscem zameldowania, w kra-
ju, za granicą lub na statkach 
morskich. Konieczne jest jednak 
posiadanie świadectwa o prawie 
do głosowania. Zaświadczenia 
takie wydają urzędy gmin do 
24 maja bezpośrednio lub pocz-
tą elektroniczną, podając imię, 
nazwisko i PESEL.

Tłumy na radomskiej 
Nocy Muzeów
Radomianie chętnie skorzystali z propozycji placówek, które 
włączyły się w tegoroczną Noc Muzeów. Bezpłatnie lub za sym-
boliczną złotówkę można było zwiedzać muzea i inne instytu-
cje kulturalne, a także siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Sądu Okręgowego.

Już w piątek w Muzeum Witol-
da Gombrowicza we Wsoli można 
było obejrzeć wystawę „Ja, Gom-
browicz – życie i twórczość Witolda 
Gombrowicza”. Gościem specjal-
nym był Paweł Leszoski, czyli Leski.

Koncert, pokazy, wykłady, warsz-
taty, prelekcje i konkursy czekały na 
wszystkich, którzy odwiedzili Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego, 
gdzie tematem przewodnim tego-
rocznej edycji imprezy była Arkty-
ka. Można też było obejrzeć m.in. 

wystawę „Radomianie na drodze 
do niepodległości” czy ekspozycję 
przyrodniczą. Towarzyszącą atrak-
cją był koncert grupy Lustro.

Kamienica Starościńska zaprosiła 
do zwiedzania ekspozycji reliktów 
archeologiczno-architektonicznych 
założenia zamku radomskiego, 
a w MCSW „Elektrownia” można 
było obejrzeć wystawy: Marcin 
Berdyszak „Pozornie niekoniecz-
ne” oraz Tomasz Drewicz „Komfort 
termiczny”. Publiczność, wspólnie 

z zaproszonymi przez instytucję 
artystami, miała też okazję do 
plastycznej interpretacji hasła 
„transformacja”.

Z kolei radomska „Łaźnia” za-
mieniła się w pracownię malar-
ską. W tegoroczną Noc Muzeów 
włączyło się także Centrum In-
formacji Turystycznej przy ulicy 
Rwańskiej. Z kolei w Orońsku 
zwiedzający mogli zobaczyć 
pracownie rzeźbiarskie, a także 
wystawy prezentowane w Mu-
zeum Rzeźby Współczesnej, Ga-
lerii „Oranżeria” oraz Pałacu Jó-
zefa Brandta. Były też warsztaty 
dla dorosłych, nauka tworzenia 
makramy, warsztaty plastyczne 
dla dzieci, pokaz toczenia na 
kole garncarskim.

 żródło: UM Radom
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Nowy MAN 
dla druhów 
z Przytyka

Wbrew obawom, pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie. Dopisały również humory. 
Powód był nie byle jaki. Święto Floriana i „prosto spod igły” nowy samochód gaśniczy.

Uroczyste obchody Święta Stra-
żaka rozpoczęła msza św. w inten-
cji druhów w kościele parafi alnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Przytyku. Po mszy i przemarszu 
poprowadzonym przez przytycką 
Orkiestrę Dętą OSP, na placu przed 
strażnicą odbyła się ofi cjalna część 
uroczystości. 

– Dzisiejsze święto połączone było 
z przekazaniem samochodu bojowe-
go dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Przytyku – powiedział między 
innymi wójt gminy Przytyk Da-
riusz Wołczyński. – Jako druhowie 
OSP mieliśmy okazję podziękować 
wszystkim tym, którzy pomagali 
w  pozyskaniu środków na zakup 

tego, podkreślę nowego, samochodu 
bojowego dla Przytyka. Jego koszt to 
ponad 800 tys. zł. Jest to średni samo-
chód gaśniczy marki MAN, fi nanso-
wany przede wszystkim z Narodo-
wego i  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i z budżetu Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Dostali-
śmy również wsparcie z Państwowej 
Straży Pożarnej. W znaczący sposób 
wsparła zakup tego samochodu nasza 
Rada Gminy, przekazując na ten cel 
ponad 200 tys. zł. Mam nadzieję, że 
nowy samochód długo będzie służył 
naszym druhom.

Wójt Dariusz Wołczyński podzię-
kował również druhom z wszystkich 

Wójt Dariusz Wołczyński podziękował druhom OSP

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

Druhowie maszerują

gminnych drużyn OSP mówiąc: – 
Dziękujemy przede wszystkim dru-
hom z terenu naszej gminy, którzy 
zawsze nam pomagają, wspierają, 
ratują nasze życie, mienie, nasz do-
bytek w różnych akcjach. Jak sama 
nazwa wskazuje, Ochotnicze Straże 
Pożarne to druhowie, którzy nie 
mają wypłacanych żadnych wyna-
grodzeń za to, że są w stałej gotowo-
ści aby ratować życie i mienie ludz-
kie. Zawsze, w sposób szczególny, 
trzeba tym ludziom, mieszkańcom 
naszej gminy, naszym druhom dzię-
kować, ponieważ często to oni są 
pierwsi w tych akcjach ratowniczo-
-gaśniczych. 

W święcie druhów OSP gminy 
Przytyk wzięli udział: wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego 
Rafał Rajkowski, radny Sejmiku Le-
szek Przybytniak, starosta powiatu 
radomskiego Waldemar Trelka, 
kierownik delegatury Urzędu Wo-
jewódzkiego Krzysztof Murawski, 
zastępca komendanta miejskiego 
PSP mł. bryg. Paweł Tuzinek, rad-
ni Gminy Przytyk, poczty sztan-
darowe drużyn OSP. Wydarzenie 

uświetnił występ Orkiestry Dętej 
OSP Przytyk. 

Podczas uroczystości wręczony 
został złoty medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” druhowi Wojciechowi 
Wrzecionowi – Prezesowi OSP Przy-
tyk i Komendantowi Gminnemu OSP.

Odznaczenie wręczył mł. bryga-
dier Paweł Tuzinek.

Święto Strażaka zakończył 
wspólny poczęstunek w sąsiadują-
cej z remizą OSP Publicznej Szkole 
Podstawowej. 

foto: OSP Przytyk

Powitanie pocztów sztandarowych

Poświęcenie nowego wozu bojowego

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Wojciechowi Wrzecionowi wręczył mł. bryga-
dier Paweł Tuzinek

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej wójt gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, wicemarszałek Rafał 
Rajkowski i radny Sejmiku Leszek Przybytniak
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Uroczystości Dnia Strażaka
3 maja, w Święto Konstytucji, obchodzili Dzień Strażaka 
druhowie-ochotnicy gminy Tczów. Uroczystości rozpoczęła 
msza św., a eucharystię odprawił ks. kapelan Sylwester Górecki. 
Z kościoła strażacy udali się przed siedzibę strażnicy.

Uroczysty apel rozpoczął mel-
dunek złożony przez dowódcę uro-
czystości kpt. Wojciecha Gołąbka, 
Komendanta Gminnego OSP, dru-
howi Zbigniewowi Gołąbkowi Wi-
ceprezesowi Zarządu OW Związku 
OSP RP w Warszawie. Uczestników 
przywitał Arkadiusz Baran, Wójt 
Gminy Tczów i zarazem Prezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP. W krótkim wystąpieniu omó-
wił rolę, jaką jednostki OSP i ich 
druhowie pełnią w środowisku lo-
kalnej społeczności. Podziękował 
strażakom za ich trud, poświęce-
nie i pomoc udzielaną ludziom 
znajdującym się w potrzebie. Wraz 
z zaproszonymi gośćmi wręczył 
listy gratulacyjne i statuetki wzo-
rowego strażaka druhom z OSP: 
Bartodzieje – Mariuszowi Pietruso-
wi, Rawica – Mariuszowi Kwaśni-
kowi, Tczów – Łukaszowi Molędzie 
i Tynica – Andrzejowi Koziełowi. 
Uczestnicy wysłuchali odczytanego 

listu gratulacyjnego z życzeniami 
od Andrzeja Dudy Prezydenta RP. 
Podziękowania i życzenia prze-
kazali też dh Zbigniew Gołąbek 
i brygadier Paweł Potucha Komen-
dant Powiatowy PSP w Zwoleniu. 
Dh Zbigniew Gołąbek skierował 
je również do samorządu gminy 
za pośrednictwem wójta Arkadiu-

sza Barana i PSP reprezentowanej 
przez brygadiera Pawła Potuchę.

Z rysem historycznym czterech 
jednostek OSP gminy zapoznał 
mł. kpt. Grzegorz Lis – pełniący 
funkcję naczelnika jednostki OSP 
Bartodzieje. Po zakończeniu uroczy-
stości jej uczestnicy spożyli wspólnie 
tradycyjny strażacki obiad.   (mk)

Druhowie podczas uroczystości

Wójt Arkadiusz Baran wita uczestników Dnia Strażaka

Honorowanie strażaków

PIKNIKI RODZINNE – 

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH
Bezpłatne badania i porady lekarzy specjalistów, pomiary ciśnienia, poziomu cukru czy 
BMI to tylko niektóre propozycje, z jakich będą mogli skorzystać mieszkańcy Mazow-
sza podczas organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego pikników 
rodzinnych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”, a  jej 
głównym tematem jest profi laktyka zaburzeń psychicznych i uzależnień. Spotkanie w Ra-
domiu odbędzie się 6 czerwca na Placu Corazziego. Start o godz. 12.00.

Bezpłatne badania

Pikniki to doskonała okazja, by sprawdzić 
stan swojego zdrowia. Każdy z uczestników bę-
dzie mógł wziąć udział w bezpłatnych badaniach 
profi laktycznych. Prowadzone będą m.in. przesie-
wowe badania w kierunku osteoporozy, zapalenia 
wątroby typu C czy badania słuchu. Oprócz tego 
w Radomiu będzie mammobus. 

– Życie w pośpiechu i ciągłym stresie z pewnością 
nie ma dobrego wpływu na nasze zdrowie. Dlatego 
warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co je-
steśmy w stanie dla siebie zrobić. Zdrowie jest przecież 
najważniejsze, a troska o nie leży w naszym interesie 
– podkreśla marszałek Adam Struzik. 

Edukacja i profi laktyka

Podczas pikników prowadzone będą akcje pro-
fi laktyczne. Mieszkańcy Mazowsza poznają spo-
soby aktywnego spędzania czasu, porozmawiają 
z dietetykami oraz spróbują zdrowej żywności od 
lokalnych producentów. Ponadto uczestnicy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy spe-
cjalistów z mazowieckich szpitali zajmujących się 
m.in. zaburzeniami psychicznymi i uzależnienia-
mi, w tym uzależnieniami od alkoholu. To bardzo 
ważne, bo jak pokazują statystyki ponad 80 proc. 
dorosłych Polaków sięga po alkohol. Dodatkowo 
u ponad 3 mln osób w wieku 18–64 lata rozpo-
znaje się zaburzenia psychiczne i zaburzenia za-
chowania wynikające z jego spożywania. Z kolei 
według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol 
zajmuje trzecie miejsce wśród czynników ryzyka 
dla zdrowia, a ponad 200 rodzajów chorób ma 
związek z jego spożywaniem. Wśród nich są: za-
burzenia psychiczne, nowotwory, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunolo-
giczne czy dysfunkcje układu rozrodczego i szko-
dy prenatalne. Co roku z tego powodu umiera ok. 
10 tys. Polaków. 

Zdrowie dla wszystkich 

Wydarzenie organizowane jest w  ramach 
Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego w tym 
roku pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.  Pikniki rodzinne – „Zdrowie dla wszystkich” będą odbywać się w maju i czerwcu na całym Mazowszu

– Udział w naszych pik-
nikach rodzinnych to połą-
czenie przyjemnego z  po-
żytecznym. Można miło 
spędzić czas z najbliższymi 
na świeżym powietrzu, 
a przy okazji zbadać się i po-
rozmawiać ze specjalistami 
o  naszym stanie zdrowia. 

Warto skorzystać z takiej okazji, bo zdrowie jest 
najważniejsze – wicemarszałek Rafał Rajkowski. 
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Włodzimierz Wolski:
Tym, których kocham...
Sobotnie popołudnie w wiejskiej świetlicy w Bartodziejach (gm. Jastrzębia) było niezwykłe. 
Za stołem prezydialnym zasiedli Włodzimierz Wolski – autor najnowszego, trzeciego tomiku po-
ezji, Dorota August – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje oraz 
Marian Popis – wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu, który recenzował tomik.

Autor nie jest rodowitym barto-
dziejakiem, ale żyjąc tu i aktywnie 
działając już od 15 lat stał się, jak 
to mówią, synem tej ziemi. Z nią 
się związał i  ją pokochał. Aktyw-
nie działa w Stowarzyszeniu zało-
żonym przez obecnego wójta gmi-
ny Jastrzębia Wojciecha Ćwierza, 
a obecnie kierowanym przez prezes 
Dorotę August. Jest ponadto współ-

twórcą i autorem tekstów działają-
cego przy Stowarzyszeniu kabaretu 
„Wesoły Dziadek”, który uświetnia 
swoimi programami większość 
gminnych imprez.

Obecny tomik wierszy, „Oblicza 
duszy” jest nieco inny od dwóch po-
przednich. Dojrzalszy i, jak stwierdził 
Marian Popis, najlepszy. Zacytujmy je-
den z zamieszczonych w nim utworów:

Wiosna w Bartodziejach
Wiosną w mojej wiosce 
z każdej strony czuję,
w koncercie słowików, 
gdy zorze zabłysną,
gdy czesany wiatrem 
młody liść faluje...
Widząc barwę kwiatów 
i zieleń soczystą.

Obłok mgły płynie 
gnany wiatrem Amona,
delikatnie siada 
na pajęczej sieci.
Lądowiskiem dla rosy 
jest drzew korona...
Cudowna jest wiosna, 
radość w sercu wznieci.

Nie obyło się bez kwiatów, gratu-
lacji i wyrazów uznania, a jak stwier-
dziła jedna z uczestniczek spotkania, 
również zazdrości. W pozytywnym 
tego słowa znaczeniu: „Zazdroszczę, 
że to pan, a nie ktoś z nas odkrył 
i opisał piękno naszej wsi”. 

Gratulacje i życzenia dalszej ak-
tywności społecznej i  artystycznej 
złożyła autorowi prezes Dorota Au-

Dowód uznania od Stowarzyszenia wręczyły Włodzimierzowi Wolskiemu Dorota August i Elżbieta Berny

Spotkanie uświetnił zespół „Bartodziejaki”

gust wraz z członkami zarządu Elż-
bietą Berny i Marianem Kulińskim, 
a w imieniu bartodziejskich seniorów 
Józef Świdzikowski – sekretarz Klu-
bu Seniora. W dowód uznania wójt 
Wojciech Ćwierz i dyrektor gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Jastrzębi – 
Małgorzata Skwarek wręczyli Wło-
dzimierzowi Wolskiemu pamiątkę ze 
słowami Czesława Miłosza:

Bo więcej waży jedna dobra strofa
niż ciężar wielu pracowitych stronic
Najlepiej i najtrafniej podsumo-

wał działalność twórczą bohatera 
wieczoru autorskiego Marian Popis 
dwuwierszem:

Jesteśmy dumni z tego,
że mamy Wolskiego.

 Jacek LombarskiMiłośnicy i sympatycy twórczości pana Włodka

Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa

Internet ułatwia życie
 „J@ w Internecie” to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompeten-
cji cyfrowych osób dorosłych, aby w większym stopniu korzystały z usług świadczonych drogą 
elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Projekt jest w całości fi nansowany z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Jastrzębia w kwocie 147 840,00 zł.

W  ramach projektu od marca 
br. na terenie gminnych placówek 
oświatowych organizowane są szko-
lenia, dzięki którym zwiększa się 
grupę świadomych i kompetentnych 
użytkowników Internetu i e-usług 
publicznych, zdolnych realizować 
potrzeby informacyjne, kultural-
ne, biznesowe, administracyjne 
i społeczne w bezpieczny i  legalny 
sposób przy użyciu nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych. Dzięki szkole-
niom uczestnicy nabywają wiedzę 
i  narzędzia, które pomogą rozwi-
nąć ich kompetencje niezbędne do 

sprawnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania w świecie cyfrowym w ta-
kich obszarach tematycznych jak: 
„Rodzic w Internecie”; „Mój biznes 
w sieci”; „Moje fi nanse i transakcje 
w sieci”; „Działanie w sieciach spo-
łecznościowych”; „Tworzę własną 
stronę internetową (blog)”; „Rolnik 
w sieci”; „Kultura w sieci”.

Nabór uczestników szkoleń odby-
wał się od początku trwania projek-
tu. Do potencjalnych odbiorców do-
cierano za pomocą ulotek i plakatów 
oraz poprzez reklamy w bezpłatnych 
gazetach lokalnych. Zainteresowa-

nie szkoleniami było duże, a pozy-
skanie końcowych odbiorców nie 
sprawiało trudności. Już w pierw-
szym etapie trwania projektu gran-
towego wyniknęła konieczność 
przeprowadzania szkoleń w dodat-
kowych placówkach oświatowych 
istniejących w naszej gminie.

Gmina Jastrzębia w  ramach 
otrzymanego grantu zakupiła sprzęt 
komputerowy w  ilości 25 kompu-
terów przenośnych. Wszystkim 
uczestnikom szkoleń zapewnione 
zostały materiały szkoleniowe i ca-
tering. Wysoką jakość szkoleń za-
gwarantowali instruktorzy, którzy 
w sposób profesjonalny prowadzili 
zajęcia z  uwzględnieniem potrzeb 
odbiorców.

Program „J@ w Internecie” za-
rządzany przez centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, fi nansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska cyfrowa na lata 2014–2020, 
Działanie 3.1” Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

Projekt dotarł również do wyjątkowej grupy osób, należących do 
radomskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni". 
Certyfi katy wręczała sekretarz gminy Jastrzębia Edyta Górska.
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„Bezpieczni 
na drodze”
W ubiegły poniedziałek w PSP Nr 5 im. M. Dąbrowskiej 
w Radomiu odbył się Międzypowiatowy Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym „Bezpieczni na drodze”. Jednak 
niespodziewanie dzięki udziałowi delegacji uczniów ze szkoły 
w Krynkach w powiecie starachowickim (woj. świętokrzyskie) 
turniej przybrał charakter międzywojewódzki.

Do turnieju stanęły 23 trzyoso-
bowe drużyn z klas IV–VI. Roze-
grano dwie konkurencje. W pierw-
szej poddano badaniu, w  dwóch 
testach, wiedzę o ruchu drogowym. 
Testy przygotowane zostały przez 
specjalistów z Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji z siedzibą w Radomiu, więc 
nie były łatwe. Drugą konkuren-
cją był „tor przeszkód”, w którym 
trzeba było wykazać się niemałą 
sprawnością i równowagą. 

Sędziami w obu konkurencjach byli 
przedstawiciele WORD: Tomasz Su-
towski i Monika Kuchcik, oraz przed-
stawiciele MDK Radom i Komendy 
Policji. Nad sprawnością przebiegu 
imprezy, z ramienia PSP nr 5, pieczę 
sprawował Roman Kozyra. 

W  klasyfikacji indywidualnej 
I miejsce zajął Mikołaj Gregorczyk 
– PSP w Policznej (pow. zwoleński). 
Drugie i trzecie miejsce przypadło 
Lenie Dębniak i  Igorowi Szyma-
nowiczowi z  ZSP w  Jedlińsku. 
W klasyfi kacji drużynowej I miej-
sce zajął zespół z ZSP w Jedlińsku 
w składzie: Lena Dębniak, Patryk 
Malinowski, Igor Szymanowicz 

– opiekun Krystian Kilar. Drugie 
miejsce przypadło zespołowi z PSP 
w Lesiowie w składzie: Adrian Jaro-
siński, Patryk Szczepaniak, Kacper 
Gospodarczyk – opiekun Dorota 
Swend. Na trzecim miejscu upla-
sowała się drużyna z PSP w Babinie 
(pow. zwoleński)

Słowa podziękowania oraz wyrazy 
uznania za osiągnięte wyniki przeka-

zali uczestnikom dyrektor PSP nr 5 
Ewa Czerwiec i dyrektor WORD-u 
w Radomiu Marcin Ciężkowski. Do 
gratulacji dołączyli się również poseł 
Leszek Ruszczyk, który objął turniej 
honorowym patronatem, oraz Sła-
womir Figarski dyrektor Wydział 
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzy-
sowego i Ochrony UM w Radomiu 
i mł. insp. Jacek Mnich, Naczelnik 

Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
z siedzibą w Radomiu.

Organizatorami konkursu była 
PSP nr 5 w  Radomiu, WORD 
w  Radomiu, Wydział Ruchu Dro-

gowego KWP z siedzibą w Rado-
miu, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Radomiu i PSP w Lesiowie. 

 JaL

Fot. Tomasz Sotowski

Uroczyste otwarcie Międzypowiatowego Turnieju w PSP nr 5

Zdobywca I nagrody Mikołaj Gregorczyk (PSP w Policznej) i jego nowy rower KROSS HEXAGON 
REPLICA Junior

Zdobywcy II i III nagrody indywidualnej oraz pierwszego miejsca w klasyfi kacji drużynowej, 
uczniowie z ZSP w Jedlińsku
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OPIEKA-PRACA-NIEMCY! 
Atrakcyjne wynagrodzenie i dodatkowe bonusy! 

Rozpoczynamy kurs j. niemieckiego od podstaw 

w Radomiu W MAJU. 

Oferty pracy gwarantowane! Zadzwoń i zapisz się 

już dzisiaj: 517 175 157. Promedica24

PRACA W OPIECE! 
Atrakcyjne wynagrodzenie i dodatkowe bonusy!

Spotkaj się z rekruterem Promedica24 

na Majowych Dniach Białobrzegów 

dn. 26.05 o godz. 14:00. 

Zadzwoń i umów się już dzisiaj: 517 175 157.

www.mazowiecka.ohp.pl

Targi pracy 
i edukacji 
w Radomiu

9 maja br. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ra-
domiu, których współorganizatorem był Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu. Targi połączo-
ne były z Dniem Otwartym zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Rado-
miu. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Henryk Słomka, Dyrektor CEiPM w Radomiu.

Podczas imprezy zaprezentowali 
się pracodawcy z regionu radom-
skiego, jak również przedstawiciele 
oświaty oraz instytucje rynku pra-
cy. Posiadali oni atrakcyjne oferty, 
z których skorzystać mogły zarów-
no osoby bezrobotne, jak również 
młodzież ucząca się. 

Na Targach była również możli-
wość zapoznania się z ofertą jedno-
stek OHP, a także spotkania z do-
radcą zawodowym, pośrednikiem 
pracy/asystentem EURES oraz 
specjalistą ds. rozwoju zawodowe-
go. Podczas spotkania z  doradcą 
zawodowym osoby zainteresowane 
miały możliwość określenia swoich 
predyspozycji zawodowych, umie-
jętności i  zainteresowana. Część 
osób spośród przybyłych przynio-
sło ze sobą swoje CV oraz listy mo-
tywacyjne, w celu skonsultowania 
treści posiadanych dokumentów 
aplikacyjnych. Swoje usługi za-
prezentował również Rejonowy 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Młodzieży w Radomiu.

W  ramach Dni Otwartych od-
wiedzający mogli również zapo-
znać się z  ofertą usług Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania w Rado-
miu. Przedsięwzięcie miało na celu 
zaprezentowanie OSiW w środowi-
sku lokalnym, jego osiągnięć oraz 
oferty edukacyjnej dla uczniów na 
nowy rok szkolny 2019/2020. Mło-
dzież uczestnicząca w warsztatach, 
przygotowujących do zawodu ku-
charza wraz z  instruktorem prak-
tycznej nauki zawodu, zaprezento-
wała swoje umiejętności serwując 
różnego rodzaju przekąski, sałatki 

i  słodkości, które rozchodziły się 
w mgnieniu oka ze względu na swo-
je nadzwyczajne walory smakowe. 

Odwiedzający naszą imprezę mo-
gli również skorzystać ze specjałów 
kulinarnych serwowanych z grilla. 
Natomiast młodzież uczęszczają-
ca na warsztaty z  fryzjerstwa pod 
okiem instruktorek zaprezentowała 
liczne fryzury oraz fantazyjne upię-
cia włosów. Uczniowie kończący 
szkołę gimnazjalną mieli możliwość 
zwiedzenie pomieszczeń OSiW, 
a w szczególności internatu.

Różnorodność ofert pracy za-
prezentowanych przez zaproszo-
nych przedsiębiorców oraz bogata 
gama usług proponowanych przez 
CEiPM oraz OSiW sprzyjały du-
żemu zainteresowaniu imprezą. 
Licznie przybyli z  zadowoleniem 
opuszczali mury naszej instytucji 
z obietnicą odwiedzenia nas w nie-
dalekiej przyszłości. 

Uroczyste otwarcie Targów Pracy oraz Dni Otwartych w OSiW w Radomiu

Kadra OHP przedstawiająca ofertę skierowaną do młodzieży

Młodzież odwiedzająca OHP podczas degustacji wyrobów
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Dobro dawane 
powraca podwójnie...
W Szydłowcu i wchodzących w skład tej miejsko-wiejskiej gminy sołectwach: Jankowice, Majdów, 
Wola Korzeniowa, Wysoka i Sadek działają aktywnie Ochotnicze Straże Pożarne. Najmłodsza, 
9-letnia, skupiająca już ponad 30. druhów OSP Sadek otrzymała na imieniny swego patrona, 
czyli św. Floriana, sztandar ufundowany przez społeczność lokalną.

Po poświęceniu przez ks. dzieka-
na Adama Radzimirskiego kapelana 
szydłowieckich strażaków i  probosz-
cza parafi i Sadek – ks. Zenona Ociesę 
sztandar został uroczyście przekaza-
ny druhom. Burmistrz Artur Ludew 
wręczył go w imieniu fundatorów dh. 
Zbigniewowi Gołąbkowi Wicepreze-
sowi Zarządu ZOSP RP Mazowsza, 
a on, zgodnie z prawem, prezesowi 
OSP Tadeuszowi Piętowskiemu. On 
z kolei, po prezentacji uczestnikom 
uroczystości, pocztowi sztandarowe-
mu OSP Sadek.

Prezes Tadeusz Piętowski i go-
ście przypominali, że jednostka 
zarejestrowana w  2010 roku jest 
owocem aktywności strażaków 
i  społeczników innych profesji 
zamieszkałych w   tym podmiej-
skim sołectwie, m.in. byłego soł-
tysa Zygmunta Matli, Krzysztofa 
Bernatka, Marii Pietras, Wandy 
Woźniak, Bogusława i  Jarosła-
wa Ruzików, Marka Śliwińskie-
go, Marka Wiśniosa oraz innych 
osób, dołączających sukcesywnie 
do OSP bądź ją wspierających. Od 

początku, takim zachęcającym do 
czynienia dobra wspólnego był 
i jest ks. proboszcz Zenon Ociesa. 
Nie można pominąć kobiecego ze-
społu „Kumoszki”, pani dyrektor 
6-klasowej PSP Jolanty Kozłow-
skiej, czy obecnej sołtys – pani 
Magdaleny Limanin. 

Przypominali, że każdego roku 
w OSP Sadek coś na lepsze się zmie-
niało, coś inicjowano. Pomagał bur-
mistrz, starostwo, komendant PSP, 
samorząd Mazowsza. Dużą zachętą 
do działania było przyznanie OSP 
sortów mundurowych, samochodu 
z  PSP, pilarki spalinowej, pompy 
pływającej, a  nawet kuchni polo-
wej. Wydarzeniem było poświęce-
nie i przekazanie w ubiegłym roku 
fi gurki św. Floriana. W  tym roku 
zebrali ponad 4,5  tys. zł na sztan-
dar, który wieńczył ważny okres 
działalności.

Docenili to samorządowcy 
i władze PSP. Dh Zbigniew Gołą-
bek uhonorował prezesa Tadeusza 
Piętowskiego i  druha Krzysztofa 
Bernatka przyznanym przez mar-
szałka Adama Struzika Medalem 
Pamiątkowym Pro Masovia. Inni, 
w tym ks. proboszcz Zenon Ocie-
sa zostali wyróżnieni marszał-
kowskimi dyplomami uznania. 
Dzień Strażaka OSP Sadek doce-
nili obecnością: mł. bryg. Paweł 
Sokół Komendant Powiatowy PSP 
w Szydłowcu, dh Aleksy Sasin pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, burmistrz Artur Ludew 
i  przew. RM w  Szydłowcu Artur 
Koniarczyk, dh Cezary Wanat – 
szef Miejsko-Gminnego Zarządu 
ZOSP RP i wielu innych przyjaciół 
druhów z Sadka.

Prezes Tadeusz Piętowski, za-
wodowo dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypo-
wiedział na zakończenie te słowa: 
– Doskonałością jest dawać siebie 
drugiemu. Dobro dawane powraca 
podwójnie. I niech tak się stanie…

 (M.K.)

To nie koniec pozytywnych zmian nad szydłowieckim zalewem 

Modernizacja terenów zieleni – 
będzie czym oko nacieszyć
Sympatycy szydłowieckiego zalewu mają powody do zadowolenia, ponieważ zmiany jakie zaszły 
na tym terenie są wręcz spektakularne. Gmina Szydłowiec realizuje projekt pn. „Poprawa środo-
wiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu”, w ramach 
działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zadanie to dofi nansowywane jest 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie.

Nad szydłowieckim zalewem 
została wykonana wycinka zakrza-
czeń, wytyczono nowe trawniki 
oraz rabaty kwiatowe. Wybudo-
wano alejki spacerowe i boiska do 
siatkówki plażowej. Zamontowano 
elementy małej architektury.

Modernizacji terenów zieleni 
nad zalewem w Szydłowcu towa-
rzyszyły inne prace, takie jak: re-
mont jazu, oczyszczenie i odmule-

nie zbiornika oraz wyprofi lowanie 
terenu i wzmocnienie linii brzego-
wej. Wybudowano także drewniany 
pomost. 

To nie koniec dobrych wiado-
mości dotyczących szydłowieckie-
go zalewu. W tym tygodniu gmina 
ogłosiła przetarg na dalsze „Zago-
spodarowanie terenów zieleni nad 
Zalewem w Szydłowcu – realizacja 
projektu pn. „Poprawa środowiska 
miejskiego poprzez moderniza-

cję terenów zieleni nad Zalewem 
w Szydłowcu.” Do zakresu będą-
cego przedmiotem zamówienia 
należy m.in.: wykonanie ciągu 
pieszo-jezdnego i placu do orga-
nizowania imprez, ustawienie ele-
mentów małej architektury, mon-
taż latarni oświetlenia solarnego 
oraz nowe nasadzenia. Przy zale-
wie pojawią się drzewa liściaste, 
drzewa iglaste, krzewy ozdobne 
i kwiaty.

Wydatek współfi nansowany w ramach działania 2.5 
oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

Przegląd pododdziałów przed uroczystym apelem

Poświęcenia sztandaru dokonują ks. dziekan A. Radzimirski (z lewej) i ks. proboszcz Z. Ociesa Burmistrz A.Ludew i przew. RM A. Koniarczyk wręczają użyteczny dla OSP upominek
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 Ważnym wydarzeniem majowych uroczystości Dnia Strażaka Powiatu Szydłowieckiego było poświęcenie 
fi gury św. Floriana, wykutej w bryle szydłowieckiego piaskowca przez rzeźbiarza Pawła Tarkę. Goście uroczy-
stości, jako podopieczni patrona zrobili sobie przy niej pamiątkowe zdjęcie. Stanie się to chyba zwyczajem 
corocznych uroczystości w tym mieście.

 Wszędzie fajnie, lecz najfajniej w rodzin-
nych stronach – zdaje się potwierdzać poga-
wędka dh. Zbigniewa Gołąbka z krajanami 
z gminy Kazanów na uroczystości Dnia Stra-
żaka Powiatu Zwoleńskiego. Nic dziwnego. 
Druh Zbyszek zaczynał ochotniczą służbę 
w  gminie Kazanów od obsługi strażackiej 
motopompy. Obecnie jako wiceprezes ZOSP 
RP Mazowsza uczestniczy w przydziale super-
nowoczesnych motopomp i  innego sprzętu 
służącego ochronie przeciwpożarowej i  ra-
townictwu. Z pewnością te sprawy poruszał 
w  rozmowie z  Teresą Pancerz-Pyrką, jako 
wójtem gminy Kazanów i prezesem gminnym 
ZOSP RP oraz Stefanem Bernaciakiem, w tej 
kadencji Starostą Zwoleńskim, od urodzenia 
zamieszkałym na terenie gminy Kazanów.

 Międzypowiatowy konkurs „Bezpieczni na drodze” w PSP nr 5 przebie-
gał pod profesjonalnym nadzorem podinsp. Stanisława Popiela z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy Policji i dyrektor WORD-u w Radomiu 
Marcina Ciężkowskiego. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, nie 
tylko o ruchu drogowym, ale i bezpieczeństwa ogólnie pojmowanego, 
a zwycięzcy nagrodzeni zostali cennymi nagrodami i upominkami.

 Wójt Wojciech Ćwierz ma być z kogo dumny. W zorganizowanym 
przed laty Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bartodzieje ujawnił się 
poetycki talent, Włodzimierz Wolski. Uczestniczyliśmy ostatnio w trzecim 
już spotkaniu autorskim bartodziejskiego poety, w czasie którego autor 
otrzymał z rąk wójta Wojciecha Ćwierza i dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębi – Małgorzaty Skwarek pamiątkę, na której wygra-
werowane zostały słowa wielkiego poety, Czesława Miłosza. 

P O ( d ) G L Ą D Y

Podopieczni św. Floriana
Bezpiecznie z WORD-em

Kazanowiacy

W ślady dziadków naszych

Zasłużyli 
na pochwałę

 Podczas strażackich uro-
czystości na placu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Szy-
dłowcu wiele pochwał zebrała 
zdominowana przez dziewczęta 
Miejska Orkiestra Dęta, prowa-
dzona przez dziesięciolecia przez 
kapelmistrza Henryka Kaptur-
skiego, a od niedawna przez jego 
wychowanka Tomasza Gila. Na 
początku chwalił obydwu kapel-
mistrzów komendant Powiatowy 
PSP mł. bryg. Paweł Sokół, a na 
zakończenie dh Aleksy Sasin – 
prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Szydłowcu.

 Włodzimierz Wolski, poeta pomieszkujący w Bartodziejach, ma już 
kontynuatora w swoim pisarskim fachu. Jego wnuczka, Tosia, która ma do-
piero 12 lat, poszła już w ślady dziadka. Nie mierzy się co prawda z rymami, 
ale prozą i ma już na swoim koncie pierwsze opowiadanie o intrygującym, 
jak na tak młody wiek, tytule „Żeby nadać życiu sens”. W imieniu redakcji 
„TR” życzymy Tosi sukcesów i licznego grona czytelników.

Poezja z bartodziejskich pól

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
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