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Jesteś aktywny zawodowo – 
– „Moja Recepcja” jest dla Ciebie
Z Magdaleną Mroczek o usługach, jakich nie było

 Recepcja kojarzy mi się z eleganc-
kim hotelem, po wejściu do którego 
wita nas miła obsługa. Na czym po-
lega oferta „Mojej Recepcji”?

– W przypadku „Mojej Recepcji” 
osoba wykręcająca numer abonenta 
lub fi rmy, może usłyszeć miły kobiecy 
głos asystentki, która zapyta w czym 
mogłaby pomóc, czy np. w ustaleniu 
terminu ewentualnego spotkania lub 
po prostu powiadomienia go o osobie 
telefonującej lub sprawie. „Moja Re-
cepcja” jest dla osób inicjatywnych, 
którzy potrzebują profesjonalnego 
wsparcia w sytuacji gdy nie mogą 
odebrać telefonu. 
 Skąd się ta inicjatywa wzięła?

– Autorem pomysłu „Moja 
Recepcja” jest Andrzej Kurzawa. 
Będąc kiedyś u fryzjera telefon 
jednocześnie zadzwonił do niego 
i do fryzjera. Nie była to sytuacja 
komfortowa. W dyskusji doszli do 
wniosku, że fajnie by było aby ten 
telefon ktoś za nich odbierał. Tak 
powstał projekt „Moja Recepcja”.
 Projekt pana Andrzeja Kurzawy zdo-

był nagrodę w konkursie...
– Był to konkurs na projekty in-

nowacyjne, ogłoszony przez Prezy-
denta Miasta Radomia. Startowało 
w nim 9 fi rm. Nasz został nagro-
dzony kwotą 100 tys. zł.
 Jak wyglądały początki?

– Zaczęło się od opracowania 
autorskiego programu. Najwięcej 
czasu zajęło testowanie systemu. 
W pierwszej kolejności zajęliśmy 
się obsługą branży medycznej. 
Otwarci jesteśmy jednak na obsłu-
gę ludzi różnych zawodów: lekarzy, 
notariuszy, adwokatów, fryzjerów 
czy biznesmenów, czyli osób za-
pracowanych, którzy z tej racji 
nie mają czasu nawet na rozmowę 
telefoniczną. Potrzebują wsparcia 
przy odbieraniu telefonów czy pro-
wadzenia ich kalendarza.
 Czy ograniczacie się do obsługi 

klientów z Radomia?
– Ofertę „Moja Recepcja” adre-

sujemy do klientów w całej Polsce.
 Ile osób lub firm jesteście teraz 

w stanie obsłużyć?
– Obecnie obsługujemy prawie 

100 klientów i ich liczba codziennie 
się zwiększa. Za rok zamierzamy 
zatrudnić 80 recepcjonistek. 

 Czy wykręcający numer wie, że te-
lefon odbierze asystentka?

– Asystentka przedstawia się 
powitaniem, którego brzmienie 
jest indywidualnie uzgodnione 
z obsługiwanym przez nas klientem. 
Z klientem prowadzimy tzw. ka-
lendarz współdzielony. Polega to 
na tym, że kalendarz jest widocz-
ny jednocześnie zarówno u klienta 
i u nas. Nie zdarza się sytuacja, aby 
dzwoniąc do klienta, jego telefon był 
zajęty, gdyż telefony odbierają kolej-
ne recepcjonistki. Jedynie może się 
zdarzyć, że trzeba chwilkę poczekać 
na zgłoszenie się recepcjonistki.
 W większości gabinetów lekarskich 

są zatrudnione recepcjonistki, co na 
to „Moja Recepcja”?

– Ważnym faktem jest to, czy re-
cepcjonistka jest jednocześnie asy-
stentką lekarza. W takim przypad-

ku często zdarzają się sytuacje, że 
klient dzwoni np. zamówić wizytę, 
a telefon nie może zostać odebra-
ny, gdyż asystentka jest zajęta przy 
bieżącej obsłudze klienta.
 Ile kosztuje taka usługa?

– Oferujemy 3 pakiety zawiera-
jące moduły: odbieranie telefonów 
i umawianie wizyt (prowadzenie 
kalendarza): za 29 zł netto mie-
sięcznie, 99 zł i 299 zł. Pakiet pod-
stawowy nie obejmuje prowadzenia 
kalendarza. Pakiet za 99 zł zawiera 
100 wizyt, pakiet za 299 zł – 300 
wizyt. Każda wizyta ponad limit 
kosztuje 2,5 zł netto, 1,25 zł i 0,75 zł, 
w zależności od pakietu. Klient 
ma możliwość testowania syste-
mu przez okres 30 dni bezpłatnie. 
Okres testowania jest potrzebny do 
dopasowania realizowanego pakie-
tu do potrzeb klienta. 

 Funkcjonalność komórek i poczt 
internetowych pozwala na zarzą-
dzanie połączeniami telefoniczny-
mi i czasem. W czym taka firma 
jest lepsza od proponowanych 
rozwiązań?

– Zasadą „Mojej Recepcji” jest 
to, że telefon odbiera dyżurują-
cy człowiek. Gwarantuje on miłą 
i profesjonalną komunikację. 
Założeniem fi rmy jest pomoc 
w osiąganiu optymalnej organi-
zacji pracy przez naszego klien-
ta, czego wyrazem jest podnie-
sienie standardu świadczonych 
usług czy oddzielenie czasu wol-
nego od zawodowego. 
 Telefoniczny numer kontaktowy 

z „Moją Recepcją” to …
– (22) 39 09 202.

 Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała: Rita Kutkiewicz 
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Wieniawa w „odblaskach”
Trasa krajowa nr 12, Wieniawa. Codziennie przejeżdżają przez nią setki, jak nie tysiące, samochodów oso-
bowych, jak i ciężkich tirów. Wielu kierowców, mimo nakazu ograniczenia prędkości w terenie zabudowa-
nym, zwalnia jedynie dlatego, że przed nimi ktoś się „wlecze”. Tych których nikt nie blokuje, często ponosi 
fantazja. Statystyki ofi ar wypadków drogowych, mimo znacznej poprawy, są wciąż porażające.

Od 16 lat Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego wraz w Urzędem Mar-
szałkowskim poprzez programy „Bez-
pieczna droga do szkoły”, a w tym roku 
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” 
wpływa w znacznym stopniu na spa-
dek tych dramatycznych statystyk. 

– Tegoroczna akcja w sposób 
szczególny skierowana jest rów-
nież do rodziców – powiedział 
dyrektor WORD w Radomiu Da-
riusz Piątek. – Jeśli dziecko przy-
niesie ze szkoły „odblaski”, które 
zakupiliśmy dla nich wspólnie 
z samorządem Województwa Ma-
zowieckiego, to chcielibyśmy, żeby 

rodzice pamiętali, żeby miało je na 
sobie i w tych dniach, kiedy szyb-
ko robi się ciemno było widoczne 
i bezpieczne.

W takim właśnie programie pro-
pagującym bezpieczeństwo dzieci 
na drogach uczestniczyło w minio-
ny piątek w Wieniawie (pow. przy-
suski) ok. 230 uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. Z mło-
dzieżą spotkali się: Członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego 
Rafał Rajkowski, przedstawiciel 
Biura Bezpieczeństwa Publiczne-
go Urzędu Marszałkowskiego Anna 
Ochalska, Komendant Powiatowy 

Policji w Przysusze – insp. Adam 
Czyżewski, Wójt Gminy Wieniawa 
– Krzysztof Sobczak oraz Dyrektor 
WORD w Radomiu – Dariusz Pią-
tek oraz gospodarz – Dyrektor ZSO 
w Wieniawie Rafał Pawlikowski. 

Zajęcia z uczniami odbywały się 
w trzech panelach tematycznych. Za-
grożenia na drogach w prezentacji fi l-
mowej „…tak, chcę być bezpieczny” 
prowadziła sierż. sztab. Ewa Jawor-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Przysusze. Pokaz pierwszej pomo-
cy medycznej poprowadzili kpt. Da-
riusz Kobyłka i mł. ogn. Marcin Molik 
z JRG PSP w Przysusze. Tor przeszkód 

rowerowych nadzorowali Monika 
Kuchcik i Wojciech Harub z WORD 
Radom. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się symulator jazdy pojazdem 
jednośladowym dostarczonym przez 
Urząd Marszałkowski. 

Wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali „odblaski” i ochoczo za-
deklarowali noszenie ich po zmroku. 

 Jacek Lombarski

Tor przeszkód rowerowych

11 listopada Dowódca Garnizonu Radom 
płk dypl. pil. Jan Skowroń oraz Prezydent Miasta 
Radomia Radosław Witkowski zapraszają na obchody 
98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 godz. 12.15 – Zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztan-
darowych przed Katedrą Opieki Najświętszej Maryi Panny w Ra-
domiu przy ul. Sienkiewicza 13
 godz. 12.30 – Msza św. w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi 

Panny w Radomiu
 godz. 13.30 – przemarsz uczestników pod Pomnik Czynu Le-

gionów w Rynku
 godz. 14.00 – wystawienie warty honorowej przy Pomniku Czynu 

Legionów, złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Radom
 godz. 14.20 – odegranie Hymnu Państwowego, wystąpienia oko-

licznościowe, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Czynu Legionów, wiązanka melodii Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina.
 około godz. 15.00 przemarsz i odsłonięcie tablicy na wschodniej 

ścianie Zamku Królewskiego przy Skwerze Unii Radomsko-Wi-
leńskiej, upamiętniającej złożenie Hołdu Pruskiego w Radomiu.
 godz. 17.00 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę w Rado-

miu Henryka Sienkiewicza i premiera fi lmu „Sienkiewicz mniej 
znany” w Resursie Obywatelskiej

10 listopada: XII Marsz Wolności 
pod hasłem „Dla Ciebie Polsko...”

Już po raz dwunasty społeczność VI LO im. Jana Kocha-
nowskiego organizuje z okazji narodowego święta wszyst-
kich Polaków „Marsz Wolności”.

10 listopada o godzinie 9.00 w Katedrze Opieki Naj-
świętszej Marii Panny odprawiona zostanie Msza Święta 
za Ojczyznę, podczas której będzie poświęcona replika cho-
rągwi podarowanej w 1918 roku przez papieża Benedykta 
XV „Błękitnej Armii” we Francji z okazji powrotu wojsk 
polskich do Ojczyzny. Zostanie także odczytany oryginalny 
tekst przysięgi generała Józefa Hallera.

W kolejnej części obchodów społeczność szkolna przypo-
mni, że nasze miasto odzyskało niepodległość już 2 listopada 
1918 roku. „Komitet Pięciu”, który się wówczas zawiązał, 
powołał do życia „Republikę Radomską”. Był to samoistny 
i autonomiczny organ polskich władz, przypominający dzia-
łające w miniaturze państwo z wszystkimi potrzebnymi do 
tego „ministerstwami” oraz własnym wojskiem dowodzo-
nym przez Józefa Marjańskiego.

Część III zaś stanowić będzie nawiązanie do najważniej-
szych epizodów z historii Polski, powiązanych z okresem 
odradzającej się Rzeczpospolitej. Zostaniemy przeniesie-
ni do roku 1920. Wtedy właśnie 30 września odbyło się 
w grodzie nad Mleczną bardzo ważne wydarzenie. Sam 
generał Józef Haller przyjechał do Radomia podziękować 
za liczny zaciąg do Ochotniczej Armii, którą wówczas do-
wodził. Władze Radomia powitały go wówczas na Placu 
Konstytucji 3 Maja. Tam złożymy kwiaty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza.

Część IV, jak zwykle, odbędzie się w Rynku przed Pomni-
kiem Czynu Legionów, gdzie zostaną wygłoszone przemó-
wienia okolicznościowe oraz złożone kwiaty. 

 radom.pl

Uroczystości 
Święta 
Niepodległości
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Młodzież i bezrobotni 
wymagają szczególnej pomocy
Jedną z jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej CEiPM w Radomiu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Punkt Pośrednictwa Pracy 
w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36. Punkt powstał w 2012 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP 
w Warszawie a jednostką samorządu terytorialnego Gminą Szydłowiec.

Bardzo ważnym elementem dzia-
łalności Punktu jest współpraca 
z lokalnymi instytucjami i part-
nerami takimi jak: Urząd Miejski 
w Szydłowcu, Powiatowy Urząd Pracy 
w Szydłowcu, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Starostwo Powiatowe 
w Szydłowcu, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna, Zespół Szkół 
im. Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza, Publiczne 
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika 
oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II. Współpraca z ww. jed-
nostkami daje możliwość lepszego 
poznania rynku pracy oraz partner-
stwa przy realizacji przedsięwzięć 
i projektów rynku pracy. 

W PPP w Szydłowcu realizowa-
ny był projekt pt. „Gwarancje dla 
młodzieży”. Dzięki projektowi 15 
młodych osób zdobyło kwalifi kacje 
zawodowe w postaci kursów zawo-
dowych, szkoleń, pomocy doradcy 
zawodowego, psychologa, pośredni-
ka pracy, a także odbyło półroczne 
płatne staże zawodowe, po zakoń-
czeniu których część osób uzyskała 
zatrudnienie.

W ramach współpracy z Zespo-
łem Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Szydłowcu 10 paź-
dziernika br. odbyło się seminarium 
pt. „Planuję swoją karierę eduka-
cyjno-zawodową”. W seminarium 
brała udział młodzież, która nieba-
wem ukończy naukę w szkole śred-
niej i stanie przed wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
W pierwszej części spotkania po-
średnik pracy poinformowała 
młodzież o usługach świadczonych 
przez PPP w Szydłowcu i zachęciła 
do korzystanie z tej pomocy, następ-
nie rozpoczęły się zajęcia z doradcą 

zawodowym dotyczące dalszego 
kształcenia i kariery zawodowej. 
W październiku w ZS im. KOP 
odbywały się warsztaty z pośred-
nikiem pracy, w których uczniowie 
bardzo chętnie brali udział. Podob-
ne zajęcia odbywały się również 
w ZSO im. Henryka Sienkiewicza 
w Szydłowcu. 

7 listopada br. na Sali konferen-
cyjnej Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści odbyły się Targi Pracy i Edukacji 
zorganizowane przez Punkt Pośred-
nictwa Pracy i Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży w Radomiu. Uro-
czystego otwarcia Targów dokonał 
Henryk Słomka Dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Ra-
domiu. W Targach brali udział za-
proszeni goście: Starosta Powiatu 
Włodzimierz Górlicki, Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew, Dyrektor 
PUP Tadeusz Piętowski, Dyrektor 

Działalność MCK w Iłży
Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży zostało utworzone w 2012 roku dzięki współpracy 
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie z samorządem lokalnym reprezento-
wanym przez Burmistrza MiG Iłża Andrzeja Moskwę. Jednostka powstała w ramach ogólnopol-
skiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS. Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży usytuowane jest w centrum 
miasta przy ulicy Garbarskiej 5. Jednostka OHP realizuje zadania związane z poradnictwem 
i informacją zawodową na rzecz młodzieży w wieku 15–25 lat, głównie uczniów i absolwentów 
przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. 

MCK w Iłży utrzymuje stałą 
współpracę z PUP w Radomiu Filia 
w Iłży, Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej oraz pla-
cówkami oświatowymi z terenu 
miasta i gminy Iłża. Uczniowie 
Publicznego Gimnazjum Gmin-
nego im. Armii Krajowej w Iłży 
pod okiem doradcy zawodowego 
przygotowują się do wyboru szkoły 

i zawodu. MCK wraz z miejscowym 
Liceum Ogólnokształcącym im. M. 
Kopernika rokrocznie organizuje 
warsztaty w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery – działań 
zainicjowanych przez Stowarzysze-
nie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej 
mających na celu rozwój poradnic-
twa zawodowego – wspieranie edu-

kacji, zawodu i pracy. Uczniowie 
aktywnie uczestniczą w zajęciach 
dotyczących planowania kariery 
zawodowej. Z kolei Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Iłży razem z iłżecką 
jednostką OHP zorganizował dla 
młodzieży takie przedsięwzię-
cia jak „Dzień Statystyki Polskiej 
w zakresie rynku pracy” oraz dwa 

seminaria „Świadomie wybieram 
przyszłość” i „Poczuj miętę do biz-
nesu”. 

Wszystkie osoby zaintereso-
wane zapraszamy do korzystania 
z bezpłatnych usług poradnictwa 
i informacji zawodowej. Szczegó-

łowe informacje można uzyskać 
w MCK w Iłży przy ulicy Gar-
barskiej 5 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8–16, telefon: 
(48) 615 22 13 lub w CEiPM w Ra-
domiu przy ulicy Kraszewskiego 1/7 
telefon: (48) 362 25 01.

Doradca zawodowy Agata Wielechowska podczas warsztatów z zakresu planowania kariery 
zawodowej z uczniami CKUiZ w Chwałowicach 

MOPS Wioletta Kucharska, Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Maria Michalska, Radny 
MiG Szydłowiec Leszek Jakubowski 
oraz Radny Powiatu Szydłowieckiego 
Sławomir Nojek. Targi Pracy i Edu-
kacji adresowane były do młodzieży 
stojącej przed wyborem dalszej drogi 
edukacyjnej lub zawodowej oraz do 
wszystkich osób poszukujących za-
trudnienia lub zastanawiających się 
nad zmianą dotychczasowej pracy. 
W trzeciej edycji targów udział wzięło 
15 wystawców (fi rmy, uczelnie, szkoły, 
jednostki szkoleniowe i edukacyjne, 
agencje zatrudnienia oraz instytucje 
rynku pracy). Pracodawcy poszuki-
wali m.in. elektroników, operatorów 
linii produkcyjnej, kierowców, me-
chaników, elektryków, magazynierów, 
brukarzy, ślusarzy, opiekunów osób 
starszych, pracowników restauracji, 
pracowników biurowych. Targi cie-

szyły się dużym zainteresowaniem 
osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy. Mieszkańcy Szydłowca mieli 
okazję nawiązać kontakt z poten-
cjalnym pracodawcą, zapoznać się 
z ofertami pracy, złożyć osobiście do-
kumenty aplikacyjne oraz uzyskać in-
formację na temat oferty edukacyjnej 
i szkoleniowej.

14 listopada br. w godz. 11:00-
14:00 w Miejskim Ośrodku Kultu-

Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji w Szydłowcu przez Henryka Słomkę Dyrektora 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu (czwarty z lewej), w asyście Starosty Powiatu 
Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego (pierwszy z lewej), Burmistrza Szydłowca Artura 
Ludewa, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu Tadeusza Piętowskiego, Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu Wioletty Kucharskiej, pracownika Punktu 
Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu Renaty Lisek, pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Warce Karoliny Bednarczyk

Stoiska Młodzieżowego Centrum Kariery w Iłży i Punktu Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu

Młodzież odwiedzająca stoiska podczas Targów

ry w Pionkach na ul. Radomskiej 1 
odbędą się Targi Pracy i Edukacji 
organizowane przez CEiPM w Ra-
domiu oraz Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Pionkach. Bliższych in-
formacji w sprawie Targów można 
uzyskać pod nr tel. 48 312 15 05 
e-mail: ppp.pionki@mazowiecka.
ohp.pl lub osobiście w siedzibie 
MCK Plac Konstytucji 3 Maja 3, 
26-670 Pionki.



4 Nr 114WOKÓŁ NAS

Przywrócone imię 
Nieznanego Żołnierza
Wojenną mogiłę stojącą na rozstaju dróg zatarł czas. Kiedy 1967 roku stawiano w miejscu 
krzyża murowaną kapliczkę, pamiętano że gdzieś w tym miejscu była wrześniowa mogiła 
i położono płytę poświęconą Nieznanemu Żołnierzowi.

Po latach, Kazimierz Kozieł, 
prezes skaryszewskiego środo-
wiska żołnierzy AK, odnalazł 
w księdze zmarłych parafi i Ska-
ryszew akt zgonu 22-letniego 
Antoniego Muczynisa, urodzo-
nego we litewskiej wsi Wiżu-
ny, w powiecie Wiłkomirskim, 
bombardiera 2. baterii 3. Dywi-
zjonu Artylerii Konnej, poległe-
go od niemieckiej kuli w dniu 
10 września 1939 roku na polach 
folwarku Maków. 

Szlak bojowy baterii, w któ-
rej służył Muczynis, przebiegał 
nieco inaczej niż pozostałych 
oddziałów dywizjonu. Od nocy 
5–6 września, bateria Muczynisa 
odłączona została od sił głów-
nych i współdziałała z 23. Puł-
kiem Ułanów. Po dojściu 8 wrze-
śnia w okolice Przysuchy, do 
oddziałów dotarła informacja 
o otoczeniu przez wroga. Dowo-
dzący zgrupowaniem ppłk Mił-
kowski zrezygnował z marszu 
w kierunku Wisły i skierował się 
w Góry Świętokrzyskie. Próba 
przejścia skończyła się niepo-
wodzeniem i Miłkowski pod-
jął decyzję o zniszczeniu dział 
i przebijaniu się na Świętą Ka-
tarzynę. Udało się to jedynie 55 
żołnierzom pod dowództwem 
ppor. Krukowicz-Przedrzymir-
skiego. Kiedy jednak nie zastali 
tam żadnych oddziałów, Kruko-
wicz zdecydował się przebijać 
do Warszawy.

Czy Antoni Muczynis znalazł 
się w okolicach Makowa właśnie 
podczas marszu w kierunku 
Warszawy? 

Poszukiwania przeprowadzone 
georadarem przez Adama Sikor-
skiego i jego ekipę z programu 
TVP „Było… nie minęło”, usta-
liły faktyczne położenie mogiły 
Muczynisa. W tym miejscu stanął 
pomnik z inskrypcją przywraca-
jącą imię Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości odsłonięcia 
pomnika wzięło udział kilkaset 
osób. Asystowała kompania ho-
norowa WP i poczty sztandaro-
we ŚZŻAK ze Skaryszewa, Iłży 
i Przysuchy, strażaków OSP 
z Makowa, PSP w Makowie i Sto-
warzyszenia Ułanów im. OWWP 
majora Hubala z Poświętnego. 
Przecięcia szarfy na pomniku 
dokonali: burmistrz Skaryszewa 
Ireneusz Kumięga, mjr Andrzej 
Kalisiak, Komendant Garnizonu 
Radomskiego, oraz mjr dr Rafał 
Kasprzyk i mjr Marcin Paź.

– Mogił nieznanych żołnierzy 
jest w naszym kraju wiele – po-
wiedział burmistrz Kumięga. 
– Dobrze, że dzięki staraniom 
pana Kazimierza jest o jedną 
mniej. Cieszy mnie, że mimo 
niesprzyjającej pogody przyby-
ło na dzisiejszą uroczystość tak 
wiele osób.

Uroczystym aktem Kazimierz 
Kozieł przekazał pomnik-mogiłę 
pod opiekę uczniów szkoły w Ma-
kowie.

W tym samym dniu odbyła się 
również druga uroczystość związa-
na z okresem okupacji. Na budynku 
szkoły w Makowie odsłonięta zo-
stała tablica pamiątkowa upamięt-
niająca akcję zbrojną patrolu dy-
wersyjnego AK pod dowództwem 

ppor. Jana Piwońskiego ps. „Jaksa”, 
która miała miejsce 28 lutego 1944 
roku. W czasie akcji zdobyto broń, 
amunicję, mundury niemieckie 
i żywność na potrzeby oddziału. 

Uroczystość zakończył występ 
chóru „Kantylena”, pod dyrekcją 
Agnieszki Szarpak, z Zespołu Szkół 
Edukacji Gimnazjalnej i Podstawo-
wej w Makowcu oraz msza święta. 

 Jacek Lombarski

– Nieznany Żołnierz odzyskał swoje imię – powiedział burmistrz Ireneusz Kumięga

Salwa honorowa na cześć Antoniego Muczynisa

Kazimierz Kozieł złożył kwiaty przy pomniku-mogile

Warta honorowa żołnierzy Garnizonu Radomskiego i harcerzy

Po premierze 
fi lmu „Kamień”
W miniony poniedziałek w kinie „Helios” odbyła się premie-
ra kinowa fi lmu dokumentalnego „Kamień”, w której licznie 
uczestniczyli bohaterowie Radomskiego Czerwca, a zarazem 
aktorzy tego fi lmu. 

Tytułowy „Kamień” to stojący od 
1981 roku u zbiegu ulic Żeromskie-
go i 25 czerwca kamień węgielny 
pod pomnik zrywu mieszkańców 
Radomia w 1976 roku. Był on 
świadkiem wielu wydarzeń. Mo-
dlił się przy nim, podczas wizyty 
w Radomiu, papież Jan Paweł II. 
ZOMO wyłapywało uczestników 
rocznicowych obchodów. Podpalił 
się przy nim w 1984 roku radomia-
nin Dariusz Tomaszewski. 

Choć w całej Polsce zrywy ro-
botnicze doczekały się pomników, 
radomski czyn upamiętnia jedynie 

ten właśnie kamień węgielny, który 
stał się tematem przewodnim fi lmu 
dokumentalnego „Kamień” w reży-
serii Jacka Gwizdały.

– Od tamtych wydarzeń minę-
ło 40 lat. Pomnik nie powstał. Jest 
tylko kamień węgielny pod budowę 
pomnika. Ale on cały czas działa. 
Sam stał się symbolicznym pomni-
kiem. Tym fi lmem przypominamy 
tamte dni, oddajemy szacunek czę-
sto cichym bohaterom – powiedział 
Roman Urban, jeden z operatorów 
ekipy fi lmowej.

 JaL

Autorzy filmu „Kamień”

Zapraszamy na wystawę 
do Kozienic

Niezwykle ciekawą propozycję 
przygotowało Muzeum Regionalne 
w Kozienicach im. prof. Tomasza 
Mikockiego. Najnowsza wystawa 
pt. Historia życia na Ziemi prze-
nosi nas w świat roślin i zwierząt 
zasiedlających przed milionami 
lat naszą planetę. Dawne skamie-
niałości opowiadają dzieje Ziemi, 
przedstawione chronologicznie, 
zgodnie z tabelą stratygraficz-

ną – wypracowanym przez nauki 
przyrodnicze „ewolucyjnym kalen-
darzem”. Dodatkowym ich komen-
tarzem są plansze informacyjne 
prezentujące przy pomocy tekstów 
i ilustracji najważniejsze wydarze-
nia dotyczące każdego z okresów 
geologicznych. 

Wystawa będzie prezentowana 
w Muzeum Regionalnym w Kozie-
nicach do 15 stycznia 2017 r.
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W Lipsku odblaski 
miały wzięcie
Rozkręca się akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, organizowana na 
Mazowszu przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego przy wsparciu straży pożarnej i policji. Spotkania, mające 
na celu propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 
o zmierzchu lub nocą na terenie niezabudowanym, obowiązkowo 
z odblaskami, odbyły się już w kilku szkołach w regionie radomskim. 
Ostatnio, w Publicznym Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku.

W sali gimnastycznej zebrało się 
ponad 300 dziewcząt i chłopców 
z dwóch placówek oświatowo-
-wychowawczych: z miejscowego 
gimnazjum i szkoły podstawowej, 
którzy spotkali się z organizatorami 
tej akcji.

Po uroczystym powitaniu o za-
łożeniach inicjatywy „Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny” mówili: 
członek Zarządu Woj. Mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski oraz radny 
wojewódzki Zbigniew Gołąbek. 
Przypominali, że jesień i zima to 
najgroźniejszy okres dla pieszych 
i rowerzystów na drogach. Szybko 
zapadający zmrok, deszcze i mgła 
przyczyniają się do zwiększenia 
liczby wypadków, które bardzo 
często mają tragiczny fi nał. Jed-
nym z głównych powodów jest 
brak elementów odblaskowych 
u osób poruszających się na drodze. 
A przecież, aby uniknąć tego ro-
dzaju zdarzeń, wystarczy pamiętać 
o prostej zasadzie – w takich wa-
runkach trzeba być widocznym.

W propagowaniu tej akcji ważna 
jest także współpraca z samorząda-
mi lokalnymi. Stąd też w spotkaniu 
z młodzieżą uczestniczył burmistrz 
Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wie-
lorański, policjanci z zastępcą 
komendanta Powiatowego Policji 
w Lipsku podinsp. Robertem Gala-
sem oraz strażacy z komendantem 

Powiatowym PSP w Lipsku bryg. 
Tomaszem Krzyczkowskim.

Wszyscy uczniowie otrzyma-
li zestawy odblaskowe – opaski 
i zawieszki, które na pewno będą 
wykorzystywane w drodze do i ze 
szkoły.

Jednak same słowa, pogadanki 
nie wystarczą. Organizatorzy sta-

rają się, aby poprzez praktyczne 
działania, pokazy, krzewić zasady 
bezpiecznego poruszania się na 
drogach. Nie inaczej było również 
w Lipsku. Podczas spotkania od-
były się trzy panele edukacyjne. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć 
fi lm tematycznie związany z bez-
pieczeństwem na drogach, były 
próby pokonywania rowerowego 
toru przeszkód, a także pokaz i na-

uka udzielania pierwszej pomocy 
ofi arom wypadków.

– Ta akcja będzie trwać do połowy 
maja przyszłego roku – informuje za-
stępca dyrektora WORD w Radomiu 
Zbigniew Mazurkiewicz. – W tym 
roku planujemy odwiedzić około 
10 szkół, a w roku następnym tego 
rodzaju spotkania z uczniami odbędą 
się w kilkunastu placówkach.

 Bogdan Wyciszkiewicz

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski przybliża zadania i cel akcji 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Umiejętność udzielania pomocy ofiarom wypadków jest wartością bezcenną

Odblaski chronią i… wzbudzają wesołość

Czy w Radomiu 
jest za dużo punktów 
sprzedaży alkoholu?
Miejsc, gdzie w Radomiu można kupić alkohol, jest grubo ponad pół tysiąca. Od kilku lat ich liczba 
utrzymuje się na podobnym poziomie. To pocieszające, bo limity liczby sklepów i lokali gastrono-
micznych ustalone przez Radę Miejską są wyższe. Czy jednak nie należałoby ich zmniejszyć?

Monitorowaniem i kontrolą 
rynku sprzedaży alkoholu w Ra-
domiu zajmuje się Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, choć głównym jej 
zadaniem są działania dotyczące 
motywowania ludzi abstynencji 
lub – gdy trzeba – leczenia odwy-
kowego oraz zwalczanie przemocy 
stosowanej przez osoby pod wpły-
wem alkoholu. 

Limit liczby punktów sprzedaży 
alkoholu w Radomiu określa uchwa-
ła numer 200/2011 Rady Miejskiej. 
Wynosi on 500 dla sklepów i 350 dla 
lokali gastronomicznych. Obecnie 
w Radomiu jest ponad 400 skle-
pów i 150 lokali. Limit dotyczy 
punktów oferujących wina i wódki, 
czyli napojów powyżej 4,5% alko-
holu, z wyjątkiem piwa – nawet to 
z zawartością alkoholu ponad 4,5% 
nie podlega limitowi. Wszystkich 
jednak wymienionych dotyczy za-
kaz sprzedaży alkoholu w pobliżu 
placówek oświatowych i kościołów. 

– W tym roku mieliśmy kon-
trowersyjną sprawę na ul. Sobót-
ki, gdzie działał punkt sprzedaży 
alkoholu, ale nad nim otworzył 
się żłobek. Musieliśmy wystąpić 
o zabranie koncesji na alkohol – in-
formuje Jolanta Sokołowska, wice-
przewodnicząca Gminnej Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

W innej sytuacji, na jednym 
z targowisk od lat przedsiębiorca 
prowadził sprzedaż alkoholu na 
podstawie starych przepisów, nim 
weszły obecne zakazujące handlu 
„procentami”. – Ale przedsiębior-

ca regularnie opłacał starą koncesję 
i nie można mu jej było cofnąć, bo 
prawo nie mogło zadziałać wstecz. 
Raz przyznana koncesja była waż-
na. Jednak raz ten pan się spóźnił 
z opłatą i już na podstawie now-
szych przepisów koncesji nie dostał 
– opowiada Jolanta Sokołowska.

Do komisji wpływają także skar-
gi na działalność handlowców. – 
Każdą trzeba dokładnie sprawdzić, 
to nie jest tak, że kontroler idzie do 
sklepu i jak coś mu się nie podoba, 
to zaraz wnioskuje o cofnięcie kon-
cesji. Musimy bowiem brać także 
pod uwagę ustawę o działalności 
gospodarczej

W 2015 roku komisja skontrolo-
wała 405 punktów, z tego 315 skle-
pów, 90 barów i restauracji. Niektó-
re odwiedzała częściej, bo w sumie 
kontroli było 475 (369 w sklepach, 
106 w lokalach). Najczęstszym błę-
dem jest brak wywieszonej infor-
macji o szkodliwości picia napojów 
alkoholowych. Nie wydano w 2015 
r. żadnego wniosku o cofnięcie 
zezwolenia na sprzedaż. Komisja 
opiniuje także lokalizację punktów 
sprzedaży alkoholu. Na 288 takich 
opinii wydanych w ubiegłym roku, 
dwie były negatywne. 

Czy wobec problemów alkoholo-
wych najprostszym rozwiązaniem 
nie byłoby ograniczenie liczby 
punktów sprzedaży alkoholu? 
– Przepisy ograniczają otwiera-
nie punktów sprzedaży alkoholu 
w pobliżu szkół, przedszkoli, ko-
ściołów. Resztę reguluje rynek, a do 
nas ludzi należy świadomy wybór. 
Natomiast jestem przeciwna ja-
kiejkolwiek reklamie alkoholi, czy 
papierosów – odpowiada radomska 
posłanka Anna Białkowska.

Inna posłanka z Radomia, 
Anna Kwiecień zwraca uwagę na 
edukowanie sprzedawców, by nie 
sprzedawali alkoholu nieletnim 
i nietrzeźwym. Także jej zdaniem 
ograniczenie limitu nie sprawdzi 
się. Posłanka pyta i sama odpo-
wiada: – Jaki jest inny wybór? Albo 
tak jak teraz – sprzedaż jest legalna, 
a państwo i miasto mają z tego 
dochód w postaci podatków, któ-
re możemy przekazywać m.in. na 
profi laktykę, albo będzie sprzedaż 
nielegalna, co już w naszej historii 
przerabialiśmy. Lepiej kupować ze 
sklepu, niż z nielegalnego źródła, 
zasilając czarny rynek i narażając 
się na zatrucie.

 Hanna Jacobi
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl
UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl
UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, Sekre-
tariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl
UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl
UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl
UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, 
26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 
60, faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl
UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

AUTOLAWETA 
DO WYNAJĘCIA 
TOMASZÓW MAZ. 
TEL.600 872 737
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 W radomskiej Nekropolii Firlej w Dniu Wszystkich Świętych wieczorem robiły 
wrażenie świetlne iluminacje utworzone ze zniczy zapalanych ku czci kilkunastu 
tysięcy patriotów rozstrzelanych tu przez hitlerowców. Na zdjęciu: iluminacje 
przed Mauzoleum Ofi ar Firleja.  To hasło zrobiło duże wrażenie na uczestnikach spotkania poświęconego prezentacji inicjatyw z zakresu bezpiecznej 

drogi do szkoły. Odbyło się ono w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Zwoleniu. Na zdjęciu: uczniowie 
w kamizelkach odblaskowych promują akcję pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”. Czynią to wraz z gośćmi spotka-
nia. Za uczniami: Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska oraz wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski i dyrektor 
WORD Radom, Dariusz Piątek – jej fundatorzy i organizatorzy.

 Oratorium Roberta Grudnia pt. 
„Bóg Ciebie ochrzci, Bóg dał Ci siłę” 
spotkało się z entuzjastycznym przy-
jęciem w sanktuarium na Św. Krzyżu. 
W programie wystąpili artyści z Lubli-
na i Radomia oraz szkolny Dziecięcy 
Zespół Ludowy „Zakrzewiaki” z pod-
radomskiej gminy Zakrzew. „Zakrze-
wiaki” , którym artystycznie patronuje 
Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE, 
otrzymały szczególne brawa, zarówno 
na św. Krzyżu, jak i na kolejnym Ora-
torium w Starachowicach.

 Na liczącym sobie ponad 200 lat cmentarzu przy ul. Limanowskiego 
w Radomiu spoczywa tysiące radomian. Mnóstwo zniczy zabłysło tu w miej-
scach Pamięci Narodowej. Na zdjęciu: w Zaduszki przed Pomnikiem Poległych 
w latach 1939–45.

 Radomski Oddział ZDZ znany jest nie tylko z użytecznych kierunków kształ-
cenia, lecz także z przydatnych kursów zawodowych. Panie z  Centrum Kształcenia 
Zawodowego (od prawej) – Barbara Pikiewicz i Aneta Kuklińska zaprezentowały 
na Targach Pracy w Szydłowcu ciekawą ofertę dla młodzieży.

 Prawie półtysięczna załoga Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu otrzyma pod-
wyżkę płac. Co prawda tylko w wysokości 200 zł brutto, ale ważne, że dzięki wsparciu 
fi nansowemu kierownictwa PGZ z siedzibą w Radomiu, obejmie ona wszystkich 
pracowników. Na zdjęciu: spotkanie przewodniczących związków zawodowych 
działających w „Łuczniku” z szefem fi rmy i przedstawicielem Zarządu Grupy Zbro-
jeniowej. Podpisano na nim stosowną umowę o przedświątecznej podwyżce.

 Świetlny 
tunel, który 
w pierwszych 
dniach grud-
nia zabłyśnie 
w centrum 
Radomia 55 
tysiącami diod 
i gwieździstym 
nieboskłonem 
pobije na gło-
wę wszelkie 
dotychczasowe 
dekoracje. Bę-
dzie miał 102 
mb długości 
i 6 m wysoko-
ści. Przedsmak 
na załączonej 
fotce.

 Uroczystość patrio-
tyczna w Makowie, poza 
kombatantami i reprezen-
tantami WP, zgromadziła 
liczna grupę mieszkańców 
oraz zaproszonych przed-
stawicieli władz samo-
rządowych i lokalnych, 
w tym Gminy Skaryszew 
i Powiatu Radomskiego. 
Powiat reprezentował 
Członek Zarządu Powia-
tu, Henryk Słomka. Skła-
da właśnie wiązankę pod 
pomnikiem w Makowie. 
Relacja z uroczystości na 
str.  4 TR.

Ku czci pomordowanych

W Zaduszki...

Zwolnij! Idę do szkoły!

Oratorium z „Zakrzewiakami”

Radomski ZDZ dla młodzieży

Przedświąteczna podwyżka

Przywrócono imię…

Gwieździsty tunel


