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Od 50 lat 
dla mieszkańców 
Radomia!
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC 
SA w Radomiu od pół wieku jest największym i najbardziej 
doświadczonym w mieście i regionie producentem i dystrybuto-
rem ciepła. W Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu odbyła się Jubileuszowa Gala.

Spotkanie było wyjątkowe, sta-
nowiło bowiem połączenie historii 
Przedsiębiorstwa z przyszłością. Na 
uroczystą galę przybyli przedstawi-
ciele władz państwowych, samorzą-
dowych, reprezentanci fi rm branży 
energetycznej, odbiorcy ciepła oraz 
pracownicy, których w imieniu ju-
bilata przywitał prezes Krzysztof 
Zborowski.

– Historia RADPEC jest najlep-
szym świadectwem możliwości 
czasów, wizji, pomysłów i rozwią-
zań jego budowniczych. To właśnie 
one, na różnych etapach rozwoju 
fi rmy, stały się podstawą do zbu-
dowania przedsiębiorstwa takiego, 
jakim jest ono dziś. Z historii trze-
ba więc być dumnym, trzeba wobec 
niej zachować należyty szacunek 
i zrozumienie, ale trzeba też z niej 
wyciągać wnioski – mówił prezes.

Następnie głos zabrał Ryszard 
Skarbek, pierwszy dyrektor MPEC, 
który wspominał, iż w połowie lat 
sześćdziesiątych spółdzielczość 
nie miała fachowców i rozwiązań 
w kwestii ciepłownictwa, co zmu-
siło władze miejskie do powołania 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej. 

Wątek historyczny kontynu-
owany był także przez Prezydenta 
Radomia. Radosław Witkowski 
stwierdził: – Spółka dokonała 
prawdziwej rewolucji, bo zaczęła 
dostarczać ciepło systemowe. Tak 
było na początku na osiedlach, 
które powstawały, ale z czasem 
RADPEC zmienił również nasze 
Śródmieście, które w dużej części 
kilkadziesiąt lat temu technolo-
gicznie wyglądało, jak w średnio-
wieczu. Teraz musimy również 
patrzeć w przyszłość. Potrzebne 
są decyzje, które spowodują, że to 
przedsiębiorstwo będzie wysoko 
efektywne. 

Prezydent Radomia na ręce 
Krzysztofa Zborowskiego złożył 
Grawer z życzeniami dla wszyst-
kich pracowników. Wręczył także 
„Dyplomy Prezydenta Miasta Ra-
domia” za długoletnią pracę oraz 
szczególne osiągnięcia dla rozwoju 
radomskiego ciepłownictwa.

Galę zakończył recital „ Piaf 
i inne…..” w wykonaniu Kata-
rzyny Jamróz z zespołem.

„RADPEC” S.A. za nadrzędny 
cel stawia sobie pełne zadowole-
nie klientów oraz utrzymanie 
opinii fi rmy rzetelnej, uwzględ-
niającej interesy wszystkich swo-
ich partnerów oraz pracowników 
i akcjonariuszy. Pięćdziesięciolet-
nia obecność RADPEC na rynku 
ciepłowniczym pozwala uznać 
jej wieloletnie doświadczenie za 
cenne dla rozwoju branży. Warto 
pamiętać, że lata, które minęło od 
powstania Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej, to 
cała epoka w rozwoju polskiej 
gospodarki i naszego miasta, ale 
też z pożytkiem dla miasta i na-
szych klientów. 

 źródło: radpec.com

Zasłużeni pracownicy otrzy-
mali również dyplomy od Pre-
zesa Radomskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej, a także 
ministerialne odznaki honorowe. 
W imieniu Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie gratulacje 
dla Spółki przekazał Jacek Szym-
czak – Prezes Izby. 

Adam Struzik Marszałek Woj. 
Mazowieckiego przyznał dla Ra-
domskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej Medal Pamiątkowy 
Pro Masovia, jako podziękowanie 
za wkład fi rmy w rozwój Mazow-
sza.

Spotkanie było okazją do po-
ruszenia także kwestii przyszłości 
przedsiębiorstwa, która niesie ze 
sobą konieczność dostosowania fi r-
my do wymogów unijnych, wcho-
dzących w życie za kilka lat. 

Na Jubileuszową Galę przybyło wielu zaproszonych gości

Wystąpienie Prezesa RADPEC Krzysztofa 
Zborowskiego

Rozmowy w kuluarach



2 Nr 111RADOM

Konsultacje o przyszłości emerytur
Rozmowa z dr Marią Pierzchalską, Rektorem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

 Chyba nie przypadkowo logo EUST 
znajduje się na czołowym miejscu 
w materiałach promujących debatę 
pt. Aktualne problemy systemu eme-
rytalnego, której Pani Rektor prze-
wodniczyła i była jej gospodarzem?

– Radom był jednym z 22. Od-
działów ZUS w Polsce, w których 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
z własnej inicjatywy organizuje 
konsultacje w tej formule. Moją 
uczelnię poproszono o merytorycz-
ny współudział w jej przygotowaniu 
i przeprowadzeniu. Dlatego deba-
tę otwieraliśmy i prezentowali jej 
uczestników razem z Andrzejem 
Januszewskim, dyrektorem Od-
działu ZUS w Radomiu. Na wstępie 
przybliżył on uczestnikom cel orga-
nizowanych debat, jako swoistych 
konsultacji, których efektem ma 
być sporządzenie przez Radę Mi-
nistrów białej księgi z rekomen-
dacjami i planem wprowadzenia 
niezbędnych zmian do systemu 
emerytalnego.
 Kto był zaproszony na debatę?

– W debacie uczestniczyli przed-
stawiciele organizacji związkowych, 
samorządu terytorialnego oraz inne 
osoby, znające i interesujące się 
sprawami ubezpieczeń społecznych 
i emerytur. Przedstawiono im 4 bar-
dzo krótkie referaty, które zachęciły 
do zadawania pytań i bardzo oży-
wionej dyskusji. Chodzi o referaty: 
prof. dr hab. Adama Kurzynowskie-
go z SGH w Warszawie (reprezen-
tował również naszą uczelnię) pt. 
Uwarunkowania demograficzne 
a zagrożenia dla systemu emerytal-
nego, dr. Krzysztofa Orzechowskie-
go z Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych radomskiego UTH 
pt. Sposoby fi nansowania systemu 
emerytalnego, prof. dr. hab. Kazi-
mierza Ortyńskiego z tegoż wy-
działu pt. III fi lar, być albo nie być 
oraz mój pt. Ocena reformy systemu 
emerytalnego. 

 Ocenę systemu emerytalnego 
przedstawiła chyba Pani m.in. z racji 
pełnienia przez wiele lat stanowiska 
dyrektora Oddziału ZUS w Radomiu?

– Nie przeczę, że sprawy eme-
rytur są mi bliskie. Problematyką 
ubezpieczeń społecznych zajmuje 
się również moja uczelnia. Usto-
sunkowałam się m.in. do tzw. 
II fi laru kapitałowego w odniesieniu 
do poprzedniego okresu, w którym 
wysokość średniej emerytury sięgała 
nawet 70% kwoty będącej podstawą 
do jej ustalenia. Zasady II fi laru kapi-
tałowego zostały przyjęte po akcesji 
Polski do UE, w praktyce stworzyły 
taką sytuację, że wysokość średniej 
emerytury, obliczanej na podstawie 
obowiązujących obecnie zasad wy-
nosiłaby w 2060 roku tylko około 
30% zarobków będących podstawą 
jej wyliczenia. Okazuje się, że twór-
com reformy systemu emerytalnego 
zabrakło uczciwości lub mówiąc de-
likatniej przezorności w sprawach 
dotyczących tak czułej materii, jaką 
są ludzie pracy i społeczeństwo pol-
skie. Osobiście badałam sytuację 
ubezpieczonych mieszkańców Ra-
domia. Wyliczenia wykazały, że ich 
średnie emerytury byłyby znacznie 
niższe od tych, które otrzymywaliby 
warszawiacy lub mieszkańcy Śląska. 
Z mojego rozeznania sytuacji wy-
nika, że II fi lar kapitałowy rozkłada 
polski system emerytalny i dlate-
go wymagane są głębokie zmiany. 
W istniejącej sytuacji, powrót do 
poprzedniego okresu przechodze-
nia na emeryturę (60 lat kobiety 
i 65 lat mężczyźni) nie byłby korzyst-
ny dla państwa i wielu emerytów 
o niedługim okresie zatrudnienia. 
A wysokie bezrobocie utrzymujące 
się już przez około 20 lat przyczyniło 
się do zmniejszenia okresu zatrud-
nienia milionów ludzi.
 Jak w takiej sytuacji powinni zacho-

wywać się pracujący, w tym szcze-
gólnie ludzie młodzi?

– Już w szkole podstawowej, a na-
wet wcześniej, powinniśmy umie-
jętnie i systematycznie kształtować 
u dzieci nawyk oszczędzania i ubez-
pieczania się z myślą o emeryturze, 
wraz z podjęciem pierwszej pracy 
zarobkowej. A tak nie jest. Stąd licz-
ba 130 tysięcy osób pobierających 
minimalne emerytury, zaledwie w 
kwocie 882 zł miesięcznie, choć 
chodzi o osoby przez 25 lat opła-
cające składki ubezpieczeniowe. 
Około 75 tysięcy osób otrzymuje 
tzw. szczątkowe emerytury, czasa-
mi nawet groszowe. Dobrze, że rząd 
podjął decyzję o podniesieniu od 
marca 2017 r. minimalnej emery-

tury do kwoty 1000 zł brutto, lecz 
nie wiadomo, czy dotyczy ona eme-
rytur ,, groszowych”. 
 Jakie interesujące wnioski czy 

propozycje zgłaszali uczestnicy dys-
kusji?

– Została zgłoszona m.in. inte-
resująca propozycja ubezpieczenia 
obywatelskiego. Składka wynosi-
łaby 10% (obecna wynosi 19%), 
gwarantując wszystkim emeryturę 
minimalną. Osoby zainteresowa-
ne wyższą kwotą zasiłku na starość 
dodatkowo ubezpieczałyby się we-
dle własnego uznania. Padł też po-
mysł przyjęcia wieku emerytalnego 
obowiązującego obecnie, czyli – 

61 lat dla kobiet i 66 – dla męż-
czyzn. Inne sugestie dotyczyły 
ustalenia minimalnego stażu pracy 
dla osób przechodzących na eme-
ryturę, który powinien wynosić 
35 lat w przypadku kobiet i 40 lat 
dla mężczyzn. I wreszcie, dobro-
wolności przechodzenia na eme-
ryturę, po osiągnięciu wprowadzo-
nego ustawowo wieku. Problem 
w tym, że większość pracodawców, 
kierując się rachunkiem ekono-
micznym, nie jest zainteresowana 
wydłużaniem czasu zatrudnienia 
większości pracownikom osiąga-
jącym wiek emerytalny. Wolą po-
stawić na młodych, gdyż generują 
mniejsze koszty, a pożytek z ich 
zatrudnienia może być perspek-
tywicznie większy. W dyskusji pa-
dały propozycje, wyrażano opinie 
krytyczne, przytaczano argumenty. 
Inicjatorzy debat otrzymali mate-
riały, które mogą okazać się bar-
dzo pomocnymi w kształtowaniu 
polityki ubezpieczeń społecznych 
i systemu emerytalnego.
 Jaki los czeka wnioski i propozycje 

zgłoszone podczas debaty w dniu 9 
września?

– Opracowaniem i przesła-
niem wniosków oraz propozycji 
do agend rządowych zajmuje się 
główny organizator debaty czyli w 
naszym przypadku ZUS, Oddział 
w Radomiu. W centrali ZUS ma 
być opracowana ,,zielona księga 
systemu emerytalnego”, która trafi  
na biurko ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej.
 A Europejska Uczelnia Społeczno-

-Techniczna w Radomiu?
– My opracowujemy materiały 

z debaty i opublikujemy je w formie 
książkowej. W przygotowywanym 
wydawnictwie znajdą się oczywi-
ście teksty referatów, wypowiedzi 
w dyskusji oraz wszystkie zgłasza-
nie propozycje, wnioski i pomysły.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Zaspakajamy i rozwijamy 
dziecięce pasje

Rozmówka z Katarzyną Kołodziejską, 
Dyrektorem Szkoły Muzycznej ZDZ w Radomiu.

 Pani dyrektor, trochę w innym termi-
nie, niż inne placówki oświatowe, za-
inaugurowaliście rok szkolny w Szkole 
Muzycznej I Stopnia. Dlaczego?

– Wynika to z tego, że nasi 
uczniowie uczęszczają też do innych 
placówek oświatowych, najczęściej 
ogólnokształcących. Z tego powo-
du, zajęcia w naszej szkole przy 
ul. Wierzbickiej 55 odbywają się 
w godzinach popołudniowych 
i zwykle nie we wszystkie dni tygo-
dnia. Poniedziałkowa inauguracja 
nowego roku szkolnego w naszej 
Szkole Muzycznej I stopnia miała 
bardzo podniosły charakter. Uczest-
niczył w niej prof. Georgij Agrasian, 
prof. Akademii Muzycznej z Kijo-
wa, który podczas koncertu grał na 
cymbałach i fl etni. Akompaniował 
mu nasz Patron Artystyczny, wybit-
ny radomianin Robert Grudzień, 
obchodzący w tym roku jubileusz 
30-lecia działalności artystycznej, 
szczególnie muzycznej. Współ-
pracuje on z naszą szkołą od po-
czątku jej powstania, wspiera nas 
w działaniach i przedsięwzięciach 

artystycznych. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tej współpracy. Dzię-
ki niej, każdego roku odbywa się 
w naszej placówce wiele koncertów. 
Na przykład w roku ubiegłym odbył 
się koncert z okazji 165. rocznicy 
urodzin Piotra Czajkowskiego. 
Był koncert muzyki różnych epok, 
muzyki lokalnej. Organizowaliśmy 
koncerty dla mam, wieczór muzy-
ki śródziemnomorskiej. W tego ro-
dzaju przejawy naszej działalności 
włączają się nauczyciele, rodzice, 
przyjaciele szkoły.
 Szkoła Muzyczna I stopnia ZDZ 

w Radomiu powstała…
– Nasza szkoła rozpoczęła 

działalność w 2014 roku. Ci, któ-

saksofonu, fl etu i perkusji. Zdaję 
sobie sprawę, że nauka u nas jest 
dużym wyzwaniem nie tylko dla 
dzieci, lecz także dla ich rodziców. 
W szkole prowadzimy bowiem do-
datkowo zajęcia wokalne i z baletu, 
rytmiki, tańca hip-hop. Uczą u nas 
absolwenci akademii muzycznych 
z całej Polski. Rozwijają z zapałem 
dziecięce pasje. 
 Jak wyglądają wasze relacje z in-

nymi szkołami tego typu, m.in. z Ze-
społem Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga?

– Są normalne, współpracujemy 
z nauczycielami, nawet w pewnym 
zakresie z dyrekcją szkoły. Zapo-
trzebowanie na szkoły muzyczne 
I stopnia jest duże. Na tym poziomie 
kształcenia uzupełniamy ich ofertę, 
staramy się formą i poziomem na-
uczania dorównać tej szkole, czy na-
wet podejmować inicjatywy, których 
w mieście nie ma. Wierzę, że nasza 
placówka będzie się rozwijać. 
 Tego właśnie pani dyrektor, nauczy-

cielom i uczniom życzymy.
 (M.K.)

rzy podjęli wówczas naukę są już 
w klasie III. Realizujemy program 
nauczania zgodny z podstawą pro-
gramową Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Obo-
wiązuje ona we wszystkich szkołach 
I stopnia. 

W tym roku szkolnym kształci się 
u nas 40 uzdolnionych dzieci. Pro-
wadzimy klasy: fortepianu, gitary, 

Dyrektor Katarzyna Kołodziejska i Robert Grudzień
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Klwatka Królewska po raz drugi
Od samego rana na powiatowo-gminne dożynki ciągnęli do Klwatki Królewskiej, w gminie Gózd, mieszkańcy okolicz-
nych i dalszych miejscowości. Mimo zapowiedzianej zmiany pogody i wyraźnego ochłodzenia na placu szkolnym 
w Klwatce Królewskiej zjawiła się rzesza uczestników. Mszę św. odprawił, homilię wygłosił i poświęcił wieńce 
ks. biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej w asyście ks. kan. Jan J. Jarosza proboszcza parafi i 
 w Małęczynie i innych księży.

Zapowiadając świecką, obrzę-
dową cześć święta plonów Ma-
rek Oleszczuk przypomniał, że 
dożynki powiatowo – gminne 
w Klwatce Królewskiej odbywa-
ją się po raz drugi. Organizowa-
ne 1999 roku były pierwszymi 
po utworzeniu samorządowego 
powiatu radomskiego. Te drugie 
dożynki, nawiązując do polskiej 
i regionalnej tradycji rozpoczęli ich 
współgospodarze – starosta radom-
ski Mirosław Ślifi rczyk i wójt Paweł 
Dziewit – od powitania gości i prze-
kazania podziękowań dla rolników 
za tegoroczne zbiory. Barwny ko-
rowód wieńcowy poprowadzili 
starostowie dożynek: Kazimierz 
Adamczyk i Agnieszka Żaczek. 
Oni też przekazali dorodne boch-
ny chleba gospodarzom powiatu 
i gminy z przesłaniem, by ci dzielili 
go mądrze i sprawiedliwie. Zgod-
nie ze staropolską tradycją, starosta, 
wójt, przewodniczący rady gminy 
Krzysztof Molendowski i prze-
wodnicząca rady powiatu Teresa 
Bartosiewicz podzieli się chlebem 
z uczestnikami rolniczego święta. 

Oczekiwaną, ważną częścią 
ich programu była prezentacja, 
w formie tzw. obśpiewywania 
wieńców. Komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Adolfa Krze-
mińskiego miała trudne zadanie, 
by wytypować te najpiękniejsze. 
Nagradzanym gorącymi brawami 
przyśpiewkom nie było końca. 
Wreszcie stało się jasne, że najcud-
niejszy wieniec wykonała repre-
zentacja Koła Gospodyń Wiejskich 
z Karszówki w gm. Gózd. Drugie 
miejsce zajął wieniec z sołectwa 
Chomentów w gm. Skaryszew, 
a trzecie ze Wsoli, gm. Jedlińsk. Re-
prezentacje wszystkich miejscowo-

ści otrzymały nagrody od starosty, 
wójta oraz upominki ufundowane 
przez Zakład Mleczarski Figand. 

Brązowym Krzyżem Zasługi 
zostali odznaczeni: Paweł Dziewit, 
Joanna Tkaczyk, Tomasz Skoczek, 
Sławomir Węgliński i Waldemar 
Trelka. Wręczył je wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz, 
który pogratulował odznaczonym 
i przekazał podziękowania i życze-
nia wszystkim rolnikom. Natomiast 
minister rolnictwa przyznał trzem 
mieszkańcom gminy medale „ Za-
służony dla Rolnictwa”. Otrzymali 
je Artur Żaczek, Andrzej Kamiński 
i Daniel Kobylarczyk. Także kapitu-
ła medalu „Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego” podjęła uchwałę 
o uhonorowaniu trzech osób. Są 
nimi: Krzysztof Deja, Lech Zahor-
ski i Adolf Krzemiński. Pamiątkowe 
grawertony od starosty, za zasługi 
dla rozwoju gminy i powiatu, otrzy-
mali Krzysztof Molendowski i Jan 
Wasiak.

Poseł na Sejm RP Marek Suski 
w wystąpieniu do uczestników do-
żynek stwierdził, że jednym z naj-
większych problemów jest obecnie 
niska cena owoców i płodów rol-
nych. Do rolników zwrócił się także 
starosta Mirosław Ślifi rczyk. W swo-
im wystąpieniu podkreślał, jak wiele 
zależy od samych rolników, ale także 
od polityki państwa. Akcentował też 
inspirującą rolę samorządów i insty-
tucji rolniczych dla rozwoju wsi i po-
zyskiwania funduszy zewnętrznych 
na inwestycje. 

Listy z podziękowaniami, ży-
czeniami i gratulacjami przysłali 
uczestnikom dożynek w Klwatce 
Królewskiej m.in. prezydent RP 
Andrzej Duda, poseł na sejm RP 
Mirosław Maliszewski i patronu-

jący dożynkom Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik. 

Goście dożynek mieli możli-
wość uczestniczenia w konkursie 
KRUS pn.”Pracuj bezpiecznie”. 
Strażacy z jednostek OSP prowa-
dzili pokazy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dużym 
powodzeniem cieszyły się kon-
kursy związane tematycznie z ży-
ciem dawnej wsi. Jednym z nich 
było robienie masła w masielnicy, 
w którym wystartowali wicewoje-
woda mazowiecki, wójt i starosta, 
a że efekty nie były najlepsze, więc 

www.radompowiat.pl www.gozd.pl

pomogły im w tym panie (i pan) 
z kół gospodyń. W efekcie wszyst-
kie stanęły na wysokości zadania 
i należny aplauz otrzymali: Teresa 
Pikiewicz z gm. Jastrzębia, Kazi-
miera Owczarek z gm. Wolanów, 
Małgorzata Kosakowska z gminy 
Jastrzębia i Grzegorz Bąk z Pionek. 

Atrakcji było zresztą więcej. 
Liczną widownię zgromadziło też 
młócenie cepem zboża. Tu bez-
konkurencyjni byli: Danuta Rychel 
i Marek Janiec z gm. Jedlińsk, Elż-
bieta Kiraga i Mieczysław Kraw-
czyk z gm. Kowala oraz Anna 
Bednarczyk i Józef Witek z gm. 
Jastrzębia. Najbardziej efektywnie 
rżnęli drewno piłą: Marek Nosal 
i Tomasz Gospodarczyk (Jastrzę-
bia), Agnieszka Żaczek i Artur 
Żaczek (Gózd), Sebastian Wójcik 
i Mariusz Dreja (Pionki).

Oczy cieszyły między innymi 
stoiska, oprócz wspomnianego 
KRUS-u, Powiatowego Zespo-
łu Doradczego Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Mazowieckiej Izby Rolniczej, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Zakładów Mleczarskich 
Figand, Polskiego Związku Pszcze-
larskiego, stoisko z gołębiami.

W godzinach popołudniowych 
i wieczornych na obu scenach pano-
wały niepodzielnie zespoły ludowe, 
a wieczorem tłumy widzów oklaski-
wały zespoły Playboys i Akcent. 

Dożynki zakończył efektowny 
pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy – starosta radom-
ski Mirosław Ślifi rczyk i wójt gminy 
Gózd Paweł Dziewit – serdecznie 
dziękują patronom, sponsorom 
i darczyńcom dożynek.

Jurorzy mieli trudne zadanie przed wybraniem najpiękniejszych wieńców

Uczestnicy dożynek podczas mszy świętej

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz (z lewej) z piątką odznaczonych, których udekoro-
wał Brązowym Krzyżem Zasługi

Współgospodarze dożynek – Paweł Dziewit i Mirosław Ślifirczyk całują chleby wręczane im 
przez starostów dożynek

Starosta radomski Mirosław Ślifirczyk dzieli się chlebem z uczestnikami dożynek Na stoisku KGW Gózd same smakowitości

Taniec na dechach. Dla rozgrzewki, czy dożynkowej tradycji?
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Dożynki 
z „Mazowszem”
Nie każda aglomeracja może sobie pozwolić na zaproszenie Pań-
stwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Stać na to Zakrzew. 
Fakt ten potwierdza nie tylko zasobność gminy, ale przede wszystkim 
gospodarność i ambicje jej społeczności. I tak tegoroczne święto plo-
nów, odbywające się jak zwykle w Taczowie, uświetniło „Mazowsze”. 
Atrakcja wyjątkowa...

Dożynki tradycyjnie rozpoczyna 
msza święta dziękczynna za zebra-
ne plony. Tego dnia odprawiali ją 
wspólnie proboszczowie parafi i: 
Dąbrówka Nagórna (do której nale-
ży Taczów) – ks. Krzysztof Góralski 
i Zakrzewa – ks. Ireneusz Kosecki. 
Przed ołtarzem – dożynkowe wień-
ce. Są też poczty sztandarowe jed-
nostek straży pożarnych z gminy. 
Chór-schola, przy kaplicy Woli Ta-
czowskiej pod kierownictwem Jac-
ka Falinceusza intonuje pieśń Abba, 
dedykowaną wielkiemu papieżowi 
– Polakowi, dziś już świętemu Ja-
nowi Pawłowi II. W homilii ksiądz 
Krzysztof nawiązuje do rolniczego 
trudu, którego efektem jest chleb. 
Podstawowy produkt spożywczy 
świata. Także dar Boży. Mówi nie-
całe dziesięć minut. Zaznacza, że 
papież Franciszek zaleca krótkie 
kazania. Wtedy słowo Boże jest 
bardziej przyswajalne. 

Drugą „odsłonę” dożynek otwie-
ra ich gospodarz – wójt Sławomir 
Białkowski. Serdecznie wita przy-
byłych mieszkańców gminy i liczną 
grupę dostojnych gości. Dziękuje 
za mozolną pracę żniwną, a w czas 
odpoczynku życzy dobrej i udanej 
zabawy. Poznajemy starostów doży-
nek: Martę Garczyńską z Taczowa, 
której gospodarstwo specjalizuje 
się w produkcji papryki i fasolki 
oraz Artura Mordka z Dąbrówki 
Nagórnej, zajmującego się uprawą 

płodów rolnych i hodowlą bydła. 
Uwaga obecnych skupia się na tej 
parze, wręczającej chleb z tegorocz-
nych zbóż staroście radomskiemu 
Mirosławowi Ślifi rczykowi i wój-
towi gminy Zakrzew Sławomirowi 
Białkowskiemu. Następuje najważ-
niejszy moment: obyczaj dzielenia 
się chlebem. Starostowie i inni go-
spodarze częstują wszystkich pie-
czywem. Chleb prawie „z pieca”, 
więc bardzo smaczny.

Podziękowanie rolnikom za 
udane żniwa i odniesione sukce-
sy w produkcji rolnej, warzywnej 

Czy dożynki w Taczowie się udały? O odpowiedź zwróciliśmy się do ich 
starościny oraz wójta gminy Zakrzew.

 Marta Garczyńska: Już sam program wszystko wyjaśnia: uroczy-
stości wypadły na szóstkę. Tak jest zresztą na naszych świętach. Dla 
mnie Dożynki wyjątkowe z racji specjalnego uhonorowania mojej 
osoby. Od ośmiu lat prowadzę z mężem gospodarstwo. Początki były 
trudne. Teraz już z górki...

Sławomir Białkowski: Przede wszystkim dopisała pogoda. Stąd 
wielu uczestników dożynek i zacnych gości. Sądząc po frekwencji i 
reakcji ludzi – możemy mówić o wspólnym zadowoleniu. Zakrzew 
– stolica podradomskiej gminy z roku na rok traci trochę rolniczy 
charakter, lecz póki co, dożynki świętujemy.

Zdaniem starościny i wójta

i zwierzęcej składa starosta. – Do-
żynki to piękne święto naszych wsi. 
Powiat radomski ma rodowód ty-
powo rolniczy. Chcielibyśmy, aby 
rząd promował polską wieś. A są 
obawy o nowe ustawy. Należy pa-
miętać, że rolnicy nie dadzą się 
omamić... Chwilę później M. Śli-
fi rczyk wręcza nagrodę specjalną 
Adamowi Tarnowskiemu – wybit-
nemu skrzypkowi odtwarzającemu 
muzykę ludową – laureatowi Festi-
walu Śpiewaków i Kapel Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą – zdo-
bywcy „Złotej Baszty”. – Znamie-
nicie rozsławia Pan swoją gminę 
i powiat radomski. Niech tak bę-
dzie jak najdłużej – mówi M. Śli-
fi rczyk. Na podium wchodzi Marta 
Garczyńska. Z rąk starosty i wice-
starosty Leszka Margasa odbiera 
Honorową Odznakę „Za Zasługi 
dla Rolnictwa”. – Nie wiem czy już 
zasłużyłam na takie wyróżnienie. 
Jestem jednak z niego bardzo dum-
na i dziękuję. 

Zabiera głos europoseł Julia Pi-
tera: – Dożynki to dzień, na który 
się czeka. To święto pracy rąk i nóg 
ludzi wsi. Podoba mi się to, co robi-
cie a dokonania są naprawdę duże... 
Przyłącza się do takiej laurki Artur 
Dąbrowski – prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Instytucja, 
którą zarządza przyznała gminie 
25 tys. zł. Taką samą sumę przezna-

Sławomir Białkowski, wójt Gminy Zakrzew z Taczowa: rolnik jedzie rowerem 
z żoną na dożynki. Drugie miejsce 
przyznano ex aequo sołectwom Na-
talin i Zakrzewska Wola. Wszyst-
kie wieńce zostają nagrodzone 
z funduszy Rady Gminy. Informują 
o tym z satysfakcją: Roman Stępień 
– przewodniczący RG, Marzenna 
Nosowska – sekretarz. Prowadzą-
ca część ofi cjalną – pedagog miej-
scowego publicznego gimnazjum 
Ewelina Woźniak – odczytuje list 
gratulacyjny od wicemarszałka 
Województwa Mazowieckiego, 
radnego Sejmiku – Rafała Rajkow-
skiego, po czym oznajmia: – Nikt 
na dożynkach nie może się nudzić. 
Mamy atrakcyjny program przygo-
towany na zasadzie: dla każdego, 
coś miłego. Zapraszamy...

I rzeczywiście. Na stadionie 
oglądaliśmy pokazy koni zimno-
krwistych radomskich hodow-
ców i piękne ptaki. Punktualnie 
o godzinie piętnastej wystąpił ze-
spół „Mazowsze”, przywożąc do 
Zakrzewa najpopularniejsze pio-
senki ze swojego repertuaru. Nie 
brakowało rzęsistych oklasków 
i bisów. Na koniec koncertu zgoto-
wano artystom zasłużoną owację... 
Ale w Zakrzewie również potrafi ą 
tańczyć i śpiewać. Udowodnił to 
zespół „Zakrzewiaki”, wzorujący 
się na „Mazowszu” i doskonale 
spisujący się pod kierownictwem 
Grażyny Magiera (choreografi a), 
Anny Mizero i Lucjana Krzyśka 
(muzyka). Dziewczęta i chłopcy 
byli w wysokiej formie. A tanecz-
nym mazurem, dosłownie porwali 
widownię. Muzykę ludową przybli-
żyli także bracia Józef i Stanisław 
Tarnowscy oraz inne kapele. 

Po południu estradę zawojował 
zespół Black & White, w rytmie 
którego bawiono się do późnego 
wieczora. A przez cały czas tłum-
nie odwiedzane też były stoiska 
handlowe...

 Jerzy Figas

czył wójt i w ten sposób zakupiono 
cenny sprzęt gaśniczy dla jednostek 
OSP: Taczowa, Gulinka, Gulina, 
Cerekwii i Dąbrówki Podłężnej. 
Strażacy przyjmowali ten prezent 
z nieukrywaną radością...

Wyróżnianie wieńców dożynko-
wych to znowu stały punkt ofi cjal-
nych uroczystości. Jury składające 
się z radnych gminy pod przewod-
nictwem Haliny Lewandowskiej 
nie ma łatwego zadania. Wieńce 
z ośmiu sołectw są oryginalne 
i bardzo ładne. Ostatecznie jako 
najładniejszy i ciekawy w kom-
pozycji zostaje uznany wieniec 

Starostowie dożynek dzielili się chlebem… prawie z pieca

„Mazowsze”, jak zawsze, zachwyciło!

„Zakrzewiaki” też pokazały klasę

Wójt Sławomir Białkowski (pierwszy z lewej) i prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski przekazują 
strażakom cenny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

A tak bawiono się do późnego wieczora
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72 lata temu 
w Stefanowie 
i dziś

Padający deszcz nie zakłócił uroczystości rocznicowej. Nie w takich warunkach przychodziło wal-
czyć partyzantom, których pamięci była ona poświęcona. Las rozbrzmiał śpiewem szkolnego chóru 
uczniów z gielniowskiego gimnazjum pod batutą Krzysztofa Dąbrowskiego i dźwiękami orkiestry 
reprezentacyjnej radomskiego garnizonu pod batutą st. chor. sztab. Tomasza Chwalińskiego.

18 września, w głębi lasu, gdzie 
niegdyś była wieś Stefanów, odbyła 
się uroczystość rocznicowa zwycię-
skiej partyzanckiej bitwy, zorganizo-
wana przez Urząd Gminy w Gielnio-
wie i Światowy Związek Żołnierzy 
AK Okręg Radom. Jest to jednak 
również rocznica stalinowskiej pa-
cyfi kacji, która miała miejsce w lipcu 
1952, kiedy to zapadła decyzja, aby 
poligon w Baryczy powiększyć o te-
reny puszczy przysuskiej. Równo-
cześnie wójt Władysław Czarnecki 
przypomniał, że dzień wcześniej, 
17 września, minęła 77. rocznica 
agresji Związku Radzieckiego na 
broniącą się przed Niemcami Polskę.

– Uroczystości, które organizuje-
my w Stefanowie i w Gałkach są po-
trzebne. Bierze w nich udział dużo 
młodzieży szkolnej. Jego Ekscelen-
cja ks. biskup senior diecezji drohi-
czyńskiej Antoni Pacyfi k Dydycz, 
widząc tu tak dużo młodych ludzi, 
właśnie do nich skierował swoją 

homilię, przypominając historię 
tamtych trudnych dni – powiedział 
wójt Gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki.

Co roku, choć już coraz mniej 
licznie, stawiają się w Stefanowie 
kombatanci, żołnierze 25. i 72. pp. 
AK, uczestnicy bitwy pod Stefa-
nowem. Czas i zdrowie zmniej-
szyły ich szeregi. Ich miejsce w tej 
sztafecie pokoleń zajmują mło-
dzi ludzie, uczniowie, żołnierze 
z Garnizonu Radom, funkcjona-
riusze licznych służb munduro-
wych, członkowie grup rekon-
strukcji historycznych. 

Obchody rocznicy to nie tylko 
wspomnienie o bohaterach i od-
danie im hołdu, to również odpo-
wiedni moment, aby odwdzięczyć 
się i wyróżnić tych, którzy dbają o 
pamięć i wspomagają kombatan-
tów.

Podczas uroczystości w Gielnio-
wie odznaczeni zostali:

Brązowym medalem „Za zasłu-
gi dla obronności kraju” – Bernard 
Poprzeczny.

Odznaką „Akcji Burza” – Elżbie-
ta Jankowska i Robert Lis.

Odznaką pamiątkową „Za zasługi 
dla Światowego Związku AK” – Ry-
szard Młodzianowski, Jacek Karaś, 
Wiesław Wabik i Ryszard Kowalewski.

Pamiątkowym medalem „25-lecia 
NZZ Funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej” – Leon Etwert i Paweł Głowacki.

Odznaką honorową „Za zasługi 
dla Stowarzyszenia Kawalerów Or-
deru Wojennego Virtuti Militari” 
– Władysław Czarnecki, Tadeusz 
Sitarski, Dariusz Wołczyński.

Srebrną odznaką „Za zasługi dla 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
WP”: Marian Niemirski, Maciej 
Stoliński, Bernard Poprzeczny. 

Legitymacje członków nadzwy-
czajnych ŚZŻAK otrzymali: Emil 
Dołęgowski i Robert Frączek.

 Jacek Lombarski

Przy dźwiękach hymnu pochyliły się liczne sztandary

Chwila refleksji nad dziejami gielniowskich wsi w słowach wójta Władysława Czarneckiego

Chór gimnazjalny z Gielniowa pod kierownictwem Krzysztofa Dąbrowskiego zaprezentował 
wiązankę pieśni patriotycznych

Kwiaty dla bohaterów składają w imieniu Urzędu Gminy (od prawej) wójt Władysław Czarnecki, 
przewodniczący RG Radosław Stachecki i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aneta Raczyńska

W ten deszczowy dzień do lasu w Stefanowie przybyli liczni goście

Wójt Władysław Czarnecki w otoczeniu Bractwa Kurkowego
Odznaką honorową „Za zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari” odznaczony został wójt Wiesław Czarnecki

Maciej Stoliński, sekretarz UG, odznaczony został odznaką „Za zasługi 
dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP” 
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Atrakcji nie brakowało

Gminny Festyn 
w Wolanowie
Piękna, słoneczna pogoda i wiele atrakcji przyciągnęły w niedzielne popołudnie, 11 września, na 
festyn do Wolanowa bardzo dużo osób. Dorosłych, młodzież i dzieci, całe rodziny. Organizatorami 
imprezy byli: wójt gminy Wolanów – Adam Gibała, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne 
Gimnazjum oraz miejscowe placówki kultury: Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury.

Festyn odbył się na boisku Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących, 
w pobliżu którego powstaje kolej-
ny, bardzo ważny dla mieszkańców 
obiekt.

Dlatego też, witając zebranych, 
gospodarz gminy wójt Adam Giba-
ła poinformował, że budowane jest 
nowe przedszkole, które już za rok 
przyjmie 150 dzieci. Nowy budynek 
zlokalizowano obok Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, hali sportowej 
i tak w jednym miejscu w Wolano-
wie zostanie utworzony prawdziwy 
kompleks edukacyjny. Obok nowe-
go przedszkola, przygotowanego 
również na przyjęcie dzieci nie-
pełnosprawnych, powstanie także 
plac zabaw, chodniki, ogrodzenie, 
oświetlenie oraz parking dla ro-
dziców dowożących dzieci do tej 
placówki.

Imprezę rozpoczął gorąco okla-
skiwany przez publiczność występ 
zespołu dziecięcego „Mniszko-
wiaczki”, który tańczył i śpiewał 
w pięknych, ludowych strojach. Ze-
spół powstał 6 lat temu w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Mnisz-
ku, a opiekują się nim: Barbara 
Panek i Agnieszka Kalita. Młodzi 
artyści dali się już poznać szer-
szej publiczności na przeglądach 
i festynach. Następnie swoje arty-
styczne zdolności zaprezentowały 
dzieci i młodzież, które biorą udział 
w zajęciach organizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury. Zebra-
ni mieli okazję oklaskiwać m.in. 
pokazy taneczne i grupę wokalną 
„Decybele”.

Festyn to również okazja do 
prezentacji dorobku artystycznego 
znanych już w gminie ludowych 
zespołów artystycznych. Na scenie 
wystąpił Zespół Ludowy „Wola-
nianki”, którym od początku czyli 
od 7 lat opiekują się: Barbara Waś-
kiewicz i Barbara Siuda. Zespół 
liczy obecnie blisko 60 osób, a wy-
stępują w nim uczniowie miejsco-
wego gimnazjum i szkoły podsta-
wowej. Duże brawa zebrał Zespół 
Śpiewaczy „Bieniędzice”. To znany 
zespół promujący folklor ziemi 
radomskiej, któremu towarzyszy 
trzyosobowa kapela.

Nie brakowało atrakcji dla naj-
młodszych. Dzieci zabawiali ani-
matorzy-artyści z Łodzi. Kolejki 
chętnych ustawiały się do malowa-
nia buziaczków, prawdziwych emo-
cji dostarczały dmuchane zjeżdżal-
nie, ścianka wspinaczkowa, kule na 
wodzie i karuzele.

Uczestników festynu zapraszały 
liczne stoiska, gdzie można było rów-
nież spróbować regionalnych potraw.

Jak festyn to także zabawa ta-
neczna. Na dobre rozkręciła się 
podczas występu grupy „Vega”, 
która zaprezentowała covery naj-
bardziej znanych utworów. Publicz-
ność bawił Kabaret Zachodni, a już 
całkowicie rozgrzał znany od lat 
zespół „Skaner”, prawdziwa ikona 
muzyki disco-polo.

Zorganizowanie imprezy z takim 
rozmachem na pewno nie byłoby 
możliwe bez pomocy i zaangażowa-
nia miejscowych sponsorów.

 Bogdan Wyciszkiewicz

W przygotowaniu Gminnego Festy-
nu w Wolanowie pomogli:
 PW „Dakmat” Marek Jerzy Dzik 

Sp.j. Wolanów
 Zakład Mleczarski „Figand” Sp.j. 

Kolonia Wawrzyszów
 PPH „Pik” Płuciennik i Kołacz 

Sp.j. (Pierrot)
 Prymus-AGD Wiesława i Jan 

Ślażyński, Kowalanka
 Gospodarstwo Szkółkarskie 

Wojciech Czwarno, Strzałków
 Ubezpieczenie Centrum „Pod 

Zegarem”
 Sklep Poziomka w Mniszku – 

Małgorzata i Jan Fijałkowscy
 Myśliwi z Koła Łowieckiego 

„Drop”, Waldemar Klepacz i Adam 
Borkowski
 Gospodarstwo Sadownicze Moni-

ka Bankiewicz, Komorów

Na scenie „Mniszkowiaczki” 

Wójt Adam Gibała na stoisku Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” z Bieniędzic

Gości powitał gospodarz festynu, wójt gminy 
Wolanów Adam Gibała

Atrakcje dla najmłodszych

Publiczność dopisała Występują „Wolanianki”

Chętnie odwiedzano stoiska
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www.jastrzebia.pl

Dożynki 2016 w Gminie Jastrzębia

Rolnikom 
podziękowali 
za chleb

Święto plonów w Gminie Jastrzębia obchodzono uroczyście w niedzielę 11 września. Rozpoczęła 
je msza święta w kościele pw. ZNMP w Jastrzębi, gdzie poświęcono wieńce dożynkowe i odmó-
wiono wspólną modlitwę w intencji rolników i ich rodzin. Po mszy dożynkowy korowód prze-
szedł na plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Tam odbył się piękny obrzęd obśpiewywania 
i prezentacji wieńców oraz dzielenia się chlebem upieczonym z mąki, z tegorocznych zbiorów.

– Dziękuję w imieniu własnym 
i władz samorządowych Gminy 
Jastrzębia wszystkim rolnikom za 
ich ciężką pracę, dzięki której na 
naszych stołach nie brakuje chle-
ba – powiedziała Elżbieta Zasada 
Wójt Gminy Jastrzębia, witając 
uczestników dożynek. – Dziękuję 
za waszą wytrwałość, niezłomność 
i siłę w chwilach najtrudniejszych, 
gdy bezpieczeństwu domostw 
i plonów zagroził huragan. Dziś 
to jest Wasze święto i dla Was tu 
wszyscy jesteśmy – dodała pani 
Wójt.

Życzenia bogatych plonów w ko-
lejnych latach oraz serdeczne sło-
wa podziękowania za rolniczy trud 
mieszkańcom gminy Jastrzębia zło-
żyli też obecni na uroczystości: po-
słanka na Sejm RP Anna Kwiecień, 
wicewojewoda mazowiecki Artur 
Standowicz i wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Radomskiego Tere-
sa Bartosiewicz. Listy z życzeniami 
i pozdrowieniami przysłali: euro-
poseł Zbigniew Kuźmiuk i poseł na 
Sejm RP Marek Suski. 

Wśród dożynkowych gości 
była liczna grupa radnych Rady 
Powiatu, Rady Gminy Jastrzębia 
i gmin zaprzyjaźnionych, policjan-
ci, strażacy, leśnicy, przedsiębiorcy, 
sołtysi, księża, przedstawiciele Ku-
ratorium Oświaty, KRUS, ARiMR 
i wielu organizacji oraz stowarzy-
szeń działających na rzecz lokal-
nych inicjatyw.

Symboliczny bochen chleba na 
ręce Pani Wójt Elżbiety Zasady 
i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Józefa Tomalskiego przekazali 
starostowie dożynek: Elżbieta Ku-
charska i Daniel Janiec z Woli Owa-
dowskiej. Chlebem podzielono się 
z uczestnikami święta plonów.

Z dużym zainteresowaniem 
uczestnicy oglądali wieńce dożyn-
kowe, przygotowane w tym roku 
przez mieszkańców takich miejsco-
wości jak: Wola Owadowska, Olszo-
wa, Bartodzieje, Owadów, Mąkosy 
Stare, Lesiów, a także stowarzysze-
nie „Mieszkańcy doliny Radomki”. 
Wieńce imponowały rozmiarami 
i artystycznym wykonaniem. 
Wśród nich był wieniec wykona-
ny przez grupę „Raz na ludowo” 
z Lesiowa, który zdobył III miejsce 
w konkursie organizowanym przez 
Muzeum Wsi Radomskiej.

Dopisała piękna, słoneczna 
pogoda, a organizatorzy zadba-
li o żołądki i ducha uczestników. 
Na estradzie było i na ludowo, 
i dyskotekowo, i mocno rockowo. 
Wystąpiły zespoły ludowe Barto-
dziejaki, Owadowianki i Raz na 

Ulicami Jastrzębi przeszedł barwny korowód dożynkowy Symboliczny bochen chleba z rąk starostów dożynek – Elżbiety Kucharskiej i Daniela Jańca 
przyjęli Wójt Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada i Przewodniczący Rady Gminy Józef Tomalski

ludowo, Gminna Orkiestra Dęta 
oraz POWER PLAY, NON STOP 
i Fair Play.

Wszyscy mogli spróbować pysz-
nego chleba ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem oraz wspaniałego bigosu. 
Ofertę uzupełniały stoiska gastrono-
miczne, a dożynkową scenografi ę 
uzupełniały kolorowe balony, kwiaty 
oraz stanowiska pomocy medycznej 
i opieki społecznej. Na szczególną 
uwagę zasługiwała wystawa ptactwa 
domowego, na której można było 
zobaczyć naprawdę niespotykane 
okazy gołębi, kur czy indyków. Było 
wesołe miasteczko i liczne konkursy 
dla dzieci i dorosłych.

Wspólne świętowanie Dożynek 
2016 zakończył pokaz sztucznych 
ogni.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Dożynkowym chlebem częstowała Wójt Elżbieta Zasada

Koncerty oklaskiwały tłumy widzów

Uczestników dożynek częstowano pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym

Zespół ludowy „Raz na ludowo” z Lesiowa zaprezentował się „pokoleniowo”W obrzędzie obśpiewywania wieńców dożynkowych wystąpił m.in. zespół ludowy „Bartodziejaki”
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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
szkoli przedsiębiorczych
Wrzesień to miesiąc intensywnej pracy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dziedzic-
two i Rozwój”. Od początku miesiąca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy fi nansowej, 
o którą mogą ubiegać się mieszkańcy gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dzie-
dzictwo i Rozwój” tj. Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki – gmina 
miejska, Pionki – gmina wiejska, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń.

Aby zwiększyć świadomość 
mieszkańców w zakresie wiedzy 
na temat dostępu i możliwości 
skorzystania z dofi nansowania ze 
środków UE, biuro LGD zorganizo-
wało szereg spotkań z mieszkańca-
mi, w tym 3 spotkania informacyjne 
(Gózd, Jastrzębia, Zwoleń), które 
licznie zgromadziły zainteresowa-
nych podjęciem własnej działalności 
gospodarczej oraz przedsiębiorców 
działających już na obszarze LSR. 
Pracownice biura informowały, jakie 
warunki trzeba spełnić aby otrzymać 
dofi nansowanie na realizację wła-

snego pomysłu. Prezentacja poru-
szała także temat katalogu kosztów 
kwalifi kowalnych, okresu realizacji 
projektu oraz zasad jego rozliczania. 
Jednym z ważniejszych zagadnień 
omawianych podczas spotkań były 
zasady wyboru i oceny projektów. 
Przybyli zostali zapoznani z dokład-
ną ścieżką, którą przechodzić będą 
projekty składane do LGD w ramach 
Wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność 
– od oceny wstępnej, poprzez ocenę 
zgodności z LSR, w tym z warunka-

Poza tym, 13 i 15 września zorgani-
zowano szkolenia z zakresu pisania 
wniosków o przyznanie pomocy 
oraz sporządzania prawidłowego 
biznesplanu. Udział w nich wzięło 
ponad 40 osób, zdecydowanych apli-
kować do LGD w obecnym naborze. 
Można przypuszczać, że liczba chęt-
nych zainteresowanych spotkaniami 
i szkoleniami przełoży się na liczbę 
dobrze przygotowanych projektów, 
co w sposób bezpośredni przyczyni 
się do rozwoju i ożywienia przedsię-
biorczości na terenie LGD „Dziedzic-
two i Rozwój”.

Przypomnijmy – nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy potrwa 
jeszcze do:

 29 września w przypadku po-
dejmowania działalności oraz

 30 września w przypadku roz-
wijania działalności gospodarczej.

Do rozdysponowania jest prawie 
2,5 mln zł!

Wszystkie dokumenty oraz nie-
zbędne informacje znajdują się na 
stronie internetowej Stowarzysze-
nia www.dir.zwolen.com. 

Zachęcamy do kontaktu z biu-
rem LGD i aktywnego uczestnic-
twa w procesie wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”, 
ul. Wojska Polskiego 78, 
26-700 Zwoleń, 
tel. 48 676 20 29, 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
www.dir.zwolen.com 

mi przyznania pomocy określonymi 
w PROW 2014-2020, aż do oceny 
zgodności z lokalnymi kryteriami. 

O G Ł O S Z E N I E

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmio-

tów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych i doświadczeniu zawodowym.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii wraz 

z raportem uwzględniając wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent (opinia i raport 
w 5 egzemplarzach).

4. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego i 
czas jego trwania.

5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:
1. Gotowość do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej biegłego rewidenta przed 

i po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta.
2. Gotowość do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o problemach 

w systemie rachunkowości spółki.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione przez oferenta 
do podejmowania zobowiązań dotyczących realizacji umowy.
Oferty należy składać na adres Spółki (ul. Witosa 94 – sekretariat) w zamkniętych koper-
tach z dopiskiem ”Sprawozdanie finansowe 2016” w terminie do dnia 06.10.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (48) 384 76 06 
– Główny Księgowy Spółki.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania 
przyczyny.

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

ZARZĄD PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.
ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

do składania pisemnych ofert 
na badanie sprawozdania fi nansowego 
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Premierowe Dni
Rolnictwa Radomskiego
Z udziałem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach imprezy adre-
sowane do rolników odbywały się corocznie, np. święto kukurydzy. Dni Rolnictwa Radomskiego 
zostały zorganizowane w tej podiłżeckiej miejscowości po raz pierwszy. I chyba są początkiem 
nowej tradycji.

Ich ofi cjalni organizatorzy – sta-
rosta Mirosław Ślifi rczyk i dyrek-
tor CKZiU Marek Gierasiński – 
wspierani przez szefów jednostek 
samorządowych, organizacji i fi rm 
obsługujących rolnictwo, sołtysów 
i KGW zadbali o urozmaicony pro-
gram imprezy. Na scenie prezen-
towały się strojne zespoły ludowe, 
spełniające podwójną rolę, wspo-
maganych przez panów gospodyń 
wiejskich zachęcających uczestni-
ków do odwiedzania stoisk pachną-
cych przysmakami regionalnymi. 
Można było skosztować tradycyj-
nych wiejskich potraw przygo-
towanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z: Jasieńca Iłżeckiego, 
Seredzic, Walentynowa, Kajetano-
wa, Płudnicy i Gaworzyny, Pako-
sławia, Jedlanki Nowej i rzecz jasna 
samych Chwałowic. Niezależnie od 
tego zaprezentowały na zainstalo-
wanej scenie fragmenty nowych 
programów artystycznych, przygo-
towywanych niekiedy już z myślą 
o sezonie jesienno-zimowym.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs orki, a najlepsi 
oracze, nie tylko ciągnikowi, lecz 
także uprawiający ziemię końmi, 
zebrali gromkie brawa. Pierwsze 
miejsce ,,wyorał” Tomasz Wróbel 
z Jedlanki Starej na ciągniku Massey 
Ferguson, miejsce drugie ex aequo 
– Sławomir Ginał z Prędocina na 
ciągniku Claas Arion i Adam Rola 
z Krzyżanowic na ciągniku John 
Deere. Na podium znalazł się rów-
nież Szymon Skóra z Jedlanki Starej 
na ciągniku Valtra. 

Zmiany w uprawie ziemi do-
konują się tak szybko, że dość 
powszechna jeszcze przed ćwierć 
wiekiem orka konna stała się ra-
czej już tylko atrakcyjnym pokazem 
rolniczej tradycji. Zaprezentowali 
ją – Marian Dobroń ze Starosiedlic, 
a bronowanie przy wykorzystaniu 
siły pary kucyków – Robert Tun-
baka z Iłży. 

Uczestnikom obydwu konkur-
sów nagrody wręczali starosta 
radomski Mirosław Ślifi rczyk, Wi-
ceprzewodnicząca Semiku Woj. 
Mazowieckiego Bożenna Pachol-
czak, burmistrz Andrzej Moskwa, 
radny sejmiku Zbigniew Gołąbek 
i przewodniczący Zarządu Mazo-

wieckiej Izby Rolnej w Radomiu 
Robert Dobosz, a innych konkur-
sów także bezpośredni koordynato-
rzy przygotowań tej imprezy – Ma-
rek Jarosz w jednej osobie Członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego 
i doradca rolniczy iłżeckiej gminy 
oraz Krzysztof Kozera, dyrektor ił-
żeckiego Domu Kultury i również 
radny powiatu radomskiego. Józef 
Skrobisz przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy najlepiej czuł się w 
gromadzie rolników. Na stoiskach 
promocje prowadziły też organi-
zacje, instytucje i fi rmy rolnicze. 
Nowoczesnymi ciągnikami oraz 
innymi maszynami i narzędziami 
rolniczymi bardzo interesowali się 
kilkuletni chłopcy. Może rzeczywi-
ście niektórzy z nich pozostaną na 
ojcowiźnie.

– Dni Rolnictwa Radomskiego to 
nowe wydarzenie na gospodarczo-
-kulturalnej mapie powiatu. Zale-
żało nam, aby zaprezentować efekty 
pracy rolników, sprzęt, organizacje 
i fi rmy działające na rzecz rolnic-
twa: Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Mazowiecką 
Izbę Rolniczą – powiedział starosta 
Mirosław Ślifi rczyk. 

Nie omieszkał przyjechać z Ra-
domia Jan Orczykowski, jeden 
z wielkich miłośników rodzin-
nych Chwałowic i ziemi iłżeckiej. 
Zbierając materiały do genealogii 

Otwarcie Dni Rolnictwa Radomskiego poprzedziły występy zespołów ludowych. Śpiewają panie 
z Walentynowa

swojej rodziny, przy okazji wydał 
krótką biografi ę pt. ,,Chwałowice 
na przedgórzu iłżeckim”, w której 
zamieścił też sporo informacji o in-
nych, rolniczych miejscowościach. 
Rodzinnej poświęcił też wiele 
wierszy zamieszczonych w zbior-
ku ,,Zbliżenia”. Żartobliwie opisuje 
niegdysiejsze międzypokoleniowe 
relacje w wierszu:

POBUDKA

Wstawaj synu, wstawaj
Kowale już w kuźniach kują
Feliks z Antkiem lemiesze klepią
Głośno wokoło – pracują…
Wstawaj dziecko, wstawaj
U Wacka już konia kują
Wstyd koniem boso jechać
Tak chłopi miarkują
Wstawaj synu, wstawaj
Niwa nie zżęta
Idź do Feliksa kosę wyklepać
Zboże dorodne, praca będzie 
ciężka
Wstawaj synu, wstawaj
Słońce na chłopa wysoko
Krowy ryczą
Ludzie słyszą ich żale
A ciebie nie obchodzi to wcale
Wstawaj synu, wstawaj
Stefan z Janem zboże młóci
Będzie świeży chleb
Tyś leń, to mnie smuci
Wstawaj synu, wstawaj
Głodne gołębie gruchają
Taki to gospodarz z ciebie
Oj, dobrze ci, dobrze
Lepiej nie będzie nawet w niebie.

Krótkie wystąpienie starosty radomskiego inaugurujące Dni zostało przyjęte brawami. Organiza-
torzy i zaproszeni goście odwzajemnili się tym samym uczestnikom imprezy.

Występy zespołów ludowych i pokaz orki były bardzo ważnymi elementami imprezy w Chwałowicach

Laureatów konkursów przedstawiał starosta Ślifirczyk, a białe koperty z… nieujawnianą zawar-
tością dyskretnie przekazywał burmistrz Iłży Andrzej Moskwa

Nagrody rzeczowe wręczał radny powiatu Robert Dobosz, z upoważnienia Zarządu Mazowieckiej 
Izby Rolniczej w Radomiu

Nagradzane panie odwzajemniały się uśmiechem… …smakowitym poczęstunkiem... …bądź piosenkami
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Agresja po alkoholu

Nie jesteśmy bezbronni
Picie alkoholu w niektórych ludziach wzbudza agresję – to wiedzą wszyscy. Ale okazuje się, że 
także ofi ary przemocy mogą z tego powodu sięgać po alkohol. Zamiast tego lepiej sięgnąć po 
pomoc specjalistów.

Wzrost aktów przemocy spowo-
dowanych alkoholem potwierdza-
ją badania naukowe. Według Judy 
Roizen, pod wpływem alkoholu 
przestępstwa popełnia 86% zabój-
ców oraz sprawców: napadów 37%, 
przestępstw na tle seksualnym 60%, 
przemocy domowej 42%, nadużyć 
wobec dzieci 13% (J. Rozen – „Epi-
demiological issues in alcohol-rela-
ted violence” – za psychologia.edu).

Najczęściej ofi arami przemocy 
w rodzinie zostają oczywiście ko-
biety i dzieci do 13. roku życia. 
Sprawcami przemocy w domach 
są przede wszystkim mężczyźni 
pozostający pod wpływem alkoho-
lu. Poza aktami przemocy fi zycznej 
dochodzi do przemocy psychicznej, 
seksualnej, a także ekonomicznej. 
Skłonność do stosowania przemocy 
rośnie wraz z rozwojem uzależnie-
nia. Do agresji dochodzi zazwyczaj 
w stanie upojenia, gdy alkohol po-
woduje rozchwianie kontroli nad 
swoim zachowaniem. Przemoc 

stosują jednak także uzależnieni 
na tzw. głodzie alkoholowym.

Ofi ary przemocy często cierpią 
na różne zaburzenia natury psycho-
logicznej: depresję, czują niczym 
nieuzasadniony niepokój, mają po-
czucie zagrożenia, niekontrolowa-
ne wybuchy płaczu, śmiechu, agre-
sji, popadają w stan niepewności. 
Strach przed agresorem sprawia, 
że ich zachowania mogą być nie-
racjonalnie. Ale bywa też, że same 
sięgają częściej po alkohol. Żeby 
im pomóc, trzeba najpierw pomóc 
agresorowi. Zazwyczaj oni sami 
lekceważą problem. Skłonienie ich 
do abstynencji lub terapii odwy-
kowej to pierwsze i najważniejsze 
zadanie rodziny i przyjaciół. 

Osobę, która po alkoholu staje się 
agresywna, można zobowiązać do 
leczenia. Wnioski o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego 
przyjmuje Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-

lowych. Taka komisja działa rów-
nież w Radomiu (ul. Rwańska 16, 
tel. (48) 381 04 00). Wniosek może 
złożyć każdy, nie tylko członek ro-
dziny, ale na przykład przyjaciel, są-
siad, policja, pracodawca. Komisja 
wzywa osobę zgłoszoną na bada-
nia przez lekarza biegłego, który 
diagnozuje stopień uzależnienia 
i wskazuje najbardziej efektywny 
sposób leczenia.

W Radomiu przypadkami 
przemocy w rodzinie zajmuje 
się też czynny codziennie przez 
24 godziny Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, przy ul. Malczew-
skiego 20B, tel. 48 362-27-45, 
e-mail: osrodek@tpd.radom.pl lub 
pomoc@tpd.radom.pl. W ośrodku 
pracuje wykwalifi kowana kadra: 
pedagogów, psychologów, psy-
choterapeutów, socjolog, prawnik. 
Wszystkie konsultacje i porady są 
udzielane bezpłatnie.

 Hanna Jacobi

Edukacyjnie, 
integracyjnie, 
artystycznie
Już po raz dziewiąty na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Tech-
nicznych w Zwoleniu zorganizowano Festyn Integracyjny 
„Pokonaj Bariery Niepełnosprawności” i Dzień Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Tegorocznym hasłem wiodącym był 
„Artystyczny zawrót głowy”.

Głównym organizatorem Festy-
nu jest Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Rodzinie i Poszkodowa-
nym w Wypadkach Komunika-
cyjnych w Zwoleniu przy udzia-
le Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wilczowoli oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Zwoleniu. 
Współorganizatorami był Zespół 
Szkół Rolniczo-Technicznych, 
Starostwo Powiatowe, Burmistrz 
Zwolenia oraz wójtowie Kazano-
wa, Tczowa, Przyłęka, Policznej. 
Patronat honorowy pełnił Pań-
stwowy Fundusz Osób Niepełno-
sprawnych w Warszawie. 

Impreza zgromadziła ponad 400 
osób niepełnosprawnych z powia-
tu zwoleńskiego oraz 12 placówek 
z różnych rejonów. Każdy uczestnik 
niepełnosprawny festynu otrzymał 
kamizelkę odblaskową i koszulkę 
z logo Stowarzyszenia i PFRON.

Po uroczystej mszy św., która 
odbyła się w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. w Zwoleniu, 
uczestnicy przystąpili do meetin-
gu sportowego. W sześciu konku-

rencjach uczestnicy rywalizowali 
o medale i cenne nagrody, które 
zostały ufundowane przez PFRON. 

Podczas ofi cjalnej części Festy-
nu przybyłych gości powitała prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Zofi a 
Ziemkiewicz oraz Starosta Zwo-
leński Waldemar Urbański. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. Józef 
Bociarski – dyrektor Zespołu do 
Spraw o Orzekaniu Stopnia Niepeł-
nosprawności, Zbigniew Gołąbek 
– radny Sejmiku Woj. Mazowiec-
kiego, Barbara Śliwa – kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zwoleniu, Arkadiusz 
Sulima – wicestarosta zwoleński, 
wójtowie gmin, Bogusława Jawor-
ska Burmistrz Zwolenia, dyrektorzy 
szkół, DPS oraz kierownicy MOPS 
i GOPS.

Na scenie odbył się konkurs 
„Piosenka radością życia”. Każdy 
kto zaprezentował utwór muzycz-
ny otrzymał upominek – niespo-
dziankę. 

Podczas imprezy trwały zajęcia 
warsztatowe. Chętni mogli poznać 

technikę kolażu, zrobić fi gurki z masy 
solnej czy odlew gipsowy, poznać 
techniki tkackie. Najmłodsi wyko-
nywali zwierzaki z baloników.

Komenda Powiatowa Policji 
w Zwoleniu przygotowała konkur-
sy – plastyczny dla dzieci oraz do-
rosłych z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, w którym na-
grodą był przegląd techniczny auta.

Po części oficjalnej Przegląd 
Twórczości Artystycznej rozpoczął 
zespół wokalno-taneczny „Cygane-
ria”. Pośród osób niepełnospraw-
nych swój repertuar przedstawił 
również zespół wywodzący się 
z ziemi czarnoleskiej „Sobótka”.

Tego dnia pogoda dopisała. Do-
brej zabawy nie było końca. Po raz 
kolejny impreza zgromadziła całe 

rzesze osób z różnych miejsc i tym 
samym zjednoczyła wiele środo-
wisk. Zdobyte nagrody, dyplomy, 
medale, upominki stanowią dla 
zdobywców motor do bycia jesz-
cze lepszym w kolejnych tego typu 
imprezach. Natomiast uśmiech na 
twarzach osób niepełnosprawnych 
jest najlepszą nagrodą dla organi-
zatorów.
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 Dobra marka radomskiej Fabryki Broni „Łucznik” utrzymuje się. Raz po raz 
jakiś kontrahent podpisuje umowę na dostawę broni. Ostatnio uczynił to płk. Piotr 
Imański, z-ca szefa Inspektoratu Uzbrojenia WP, zamawiając ponad trzy tysiące 
sztuk karabinków. Członek Zarządu PGZ Maciej L. Mirski wyraził zadowolenie 
z tego, że Inspektorat Uzbrojenia składa zamówienia w zakładzie wchodzącym 
w skład PGZ. Dokumenty podpisanej umowy wymieniają Adam Suliga prezes 
Fabryki Broni i płk Piotr Imański.

 Hitlerowcy są sprawcami wielu zbrodni na ziemi radomskiej. Dokonana 8 września 1939 roku w Dąbro-
wie pod Ciepielowem jest szczególnie barbarzyńska. Zamordowano tu 300 polskich obrońców ojczyzny z 74. 
górnośląskiego pułku piechoty z Lublińca. Staraniem władz samorządowych i sponsorów, w tym wójta gminy 
Ciepielów, Artura Szewczyka, miejsce zbrodni zostało godnie upamiętnione. Rokrocznie odbywają się tu uroczy-
stości patriotyczno-religijne. Organizatorów uroczystości i zaproszonych gości utrwaliliśmy na załączonej fotce. 

 Schody były zawsze nieodłącznym 
elementem scenografi i pięknych musicali 
i potrzeba było nie lada umiejętności, by po 
nich zejść bezpiecznie i z gracją. „Schody” 
kojarzą się nam też z pojęciem problemów, 
które mamy do przezwyciężenia. Gminne 
Dożynki 2016 w Jastrzębi pokazały, że Pani 
Wójt gminy Jastrzębia – Elżbieta Zasada – 
żadnych schodów się nie boi. Na co dzień 
radzi sobie doskonale z tymi, które stoją 
przed nią jako gospodarzem gminy, a pod-
czas dożynek poradziła sobie równie dobrze 
z mocno pochyłymi schodami dożynkowej 
estrady.

 Zbigniew Gołąbek, 
radny sejmiku Mazowsza 
i Józef Skrobisz przewodzą-
cy Radzie Miejskiej w Iłży 
znaleźli receptę na upały. 
Podczas Dni Rolnictwa 
Radomskiego w Chwałowi-
cach wypatrzyli na jednym 
ze stoisk KGW schłodzony 
sok z żurawiny. Podobno 
zadziałał… jakby ręką odjął.

 Chór „Wojskowa Jedynka” utworzony niegdyś przy Kole nr 1 Rezerwistów 
i Weteranów WP w Radomiu liczy sobie dopiero trzy lata. Śpiewa piosenki wojsko-
we, patriotyczne, biesiadne, ludowe, kolędy itp. Obecnie jego siedzibą jest radomski 
Klub Seniora „WETERAN” przy ul. Domagalskiego 13a. W nim też świętowano 
3. rocznicę utworzenia, w czym wiodącą rolę odegrał mjr. rez. Zygmunt Pluta, 
w jednej osobie prezes Stowarzyszenia fi rmującego działalność Klubu i dyrygent 
czy też kapelmistrz chóru jubilata. Było uroczo i przyjemnie – swojsko. 

 Wśród gości na 
Gminnych Dożyn-
kach 2016 w Jastrzę-
bi wyróżniały się 
dwie panie (widocz-
ne na zdjęciu), a to 
z powodu ubioru 
w tym samym kolorze 
mocnej czerwieni. To 
się nazywa „mocne 
wejście”, a dokonały 
go: posłanka na Sejm 
RP Anna Kwiecień 
(z lewej) i Teresa Bar-
tosiewicz wiceprze-
wodnicząca Rady Po-
wiatu Radomskiego. 
Trzeba przyznać, że 
obu paniom w czer-
wieni do twarzy.

 Znawcy urody kobiet płci odmiennej zebrani na dożyn-
kach w Taczowie orzekli, że pani Anna Garczyńska – staro-
ścina dożynek gminy Zakrzew – mogłaby z powodzeniem 
kandydować w konkursie Miss. Czyż nie prawda? 

 Wizerunek Portu Lotniczego 
Radom zmienia się na korzyść. 
Oznaki zainteresowania lotni-
skiem pojawiły się też w Kielcach. 
Inicjatywa powstała w środowisku 
młodszej generacji SLD. Marcin 
Dąbrowski szef miejskiej SLD 
w Radomiu i Marcin Chłodnicki 
jego odpowiednik z Kielc zwołali 
konferencje prasowe, proponując 
władzom samorządowym oby-
dwu miast współpracę, której re-
zultatem mógłby być wspólny port 
o nazwie Staropolski Port Lotni-
czy Radom-Kielce, zlokalizowany 
w Radomiu. Prezydent Radomia 
Radosław Witkowski zamierza 
podjąć temat ewentualnej współ-
pracy w kontaktach roboczych 
z władzami samorządowymi Kielc 
i Województwa Świętokrzyskiego. 
Ciekawi ich reakcja…

Superkarabinki

Mocne wejście

Port Lotniczy 
Radom – Kielce...

Pamięć o Dąbrowie

Urocza Starościna

Niestraszne 
żadne schody
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Trzyletnia „Wojskowa Jedynka”

Sposób na upały


