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Program Gminy Miasta Radomia

Poprzez kuchnię 
do zdrowego trybu życia
Na zlecenie Gminy Miasta Radomia Stowarzyszenie Oświatowe Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje projekt 
„Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. To zadanie publiczne Gminy Miasta Radomia z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkań-
ców Radomia w 2016 r. Program ma na celu promowanie zdrowego trybu życia, samokontroli zdrowia i kształtowanie już 
od najmłodszych lat właściwych nawyków zwiększających potencjał zdrowia.

W ramach programu realizowa-
ne są warsztaty kulinarne „Kuch-
nie świata”. Uczestnicy mają moż-
liwość poznania narodowych dań 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Japonii 
i Włoch. Zajęcia odbywają się 
w Szkole ZDZ przy ul. Saskiej 4/6, 
a polegają na krótkiej lekcji zdro-
wego odżywiania, nauce przyrzą-
dzania potraw oraz degustacjach. 
A ponieważ w powiedzeniu: „czym 
skorupka nasiąknie za młodu…” 
jest wiele racji, uczestnikami pro-
gramu są między innymi młodzi 
mieszkańcy. 22 listopada br. po-
znawali zdrową kuchnię Japonii, 
zdobywając umiejętności przyrzą-
dzania supermodnego dania – su-
shi. Spotkanie kulinarne z Krajem 
Kwitnącej Wiśni wizytował wice-
prezydent Jerzy Zawodnik, które-
mu w Urzędzie Miejskim podlega 
m.in. służba zdrowia.

 – Zainteresowanie mieszkańców 
Radomia problematyką zdrowia 
powoduje, że w budżecie miasta 
znajdujemy środki nie tylko na 
leczenie, ale i szeroko rozumianą 

samorządowych, które dobrze 
służą lokalnej społeczności. 
A za taki uznajemy program 
„Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. Wie-
rzę, że poprzez realizację tego za-
dania przyczynimy się do wzro-
stu świadomości i zwiększenia 
kontroli radomian nad zdrowiem 
poprzez promocję racjonalnych 
zasad odżywiania w codziennym 
życiu – informuje Katarzyna Ko-
łodziejska, dyrektor działalności 
Statutowej Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego.

 Udział we wszystkich for-
mach zajęć jest dla mieszkańców 
Radomia bezpłatny. Uczestnicy 
otrzymują certyfi katy, potwier-
dzające zdobytą wiedzę i nabyte 
umiejętności. Realizacja progra-
mu potrwa do końca tego roku.

Realizacja zadania publicznego 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
dla mieszkańców Radomia w 2016 r. 

„Jedz zdrowo – żyj zdrowo”

profi laktykę – mówi wiceprezydent. 
– Świadczy o tym program „Jedz 
zdrowo – żyj zdrowo”. To bardzo 
ważne, by zapobiegać chorobom, 
a jednym ze sposobów jest zdrowy 
styl życia i odżywianie. Cieszymy 
się, że program ten spotkał się 

z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Radomia, zarówno ludzi 
młodych, jak i seniorów.

 Prowadzone są warsztaty 
kulinarne w profesjonalnie wy-
posażonych pracowniach tech-
nologicznych oraz cykl spotkań 
z mieszkańcami miasta na te-
mat „Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. 
To forma prezentacji multimedial-
nych i prelekcji, przygotowanych 
i prowadzonych przez specjalistę 
z zakresu dietetyki i żywienia, mgr 
Janinę Skalską. Zajęcia pokazują 
ścisły związek między zdrowiem 
a tym co jemy i jak się odżywia-
my.

– Nasze Stowarzyszenie Za-
kład Doskonalenia Zawodowe-
go zawsze aktywnie uczestniczy 
w prospołecznych działaniach władz 

Sushi przestało być daniem tylko kuchni japońskiej. Równie dobrze smakuje u nas… 

Realizację programu wizytował wiceprezydent 
Radomia Jerzy Zawodnik. Na zdjęciu 
– z dyrektor Katarzyną Kołodziejską

Pizza – włoski specjał dla odważnych i ludzi z kulinarną wyobraźnią
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AKTUALNOŚCI

,,Wyjście z cienia” 
osób chorych 
nie tylko na Alzheimera

KOZIENICE:

Ruszyły bezpłatne badania przesiewowe pamięci oraz warsztaty psychologiczne dla opiekunów 
osób długotrwale chorych, w szczególności seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera oraz 
inne zaburzenia dementywne i otępienne. Działania skierowane są do mieszkańców gminy 
Kozienice, w ramach projektu „Wyjdź z cienia – działania dla osób z zaburzeniami pamięci 
oraz opiekunów obłożnie chorych”. Projekt współfi nansowany jest ze środków gminy Kozienice 
i realizowany przez FUNDACJĘ PRO CIVITAS BONO. 

– Projekt jest pierwszy 
raz organizowany na tere-
nie regionu radomskiego. 
Dotychczas żadna gmina 
nie organizowała przesie-
wowych badań pamięci 
– mówi Pełnomocnik Za-
rządu Fundacji Pro Civitas 
Bono, dr Aneta Śledź, po-
mysłodawca i koordynator 
projektu. 
 Skąd wziął się pomysł na 

tego typu działania? 
– W Polsce jedna osoba na 

100 w wieku 65–69 lat choru-
je na Alzheimera – kontynu-
uje dr Śledź – jednak dotych-
czas nie funkcjonuje żaden 
system wczesnego wykry-
wania problemów z pamięcią 
u osób w wieku 55+. Dla-
tego większość osób z za-
burzeniami pamięci zo-
staje zdiagnozowanych w II lub 
w III etapie choroby Alzheimera, 
kiedy choroba poczyniła już znacz-
ne postępy w ich organizmie. Dzięki 
wczesnemu wykryciu choroby, chory 
ma szansę zatrzymać objawy choro-
by, dzięki czemu jeszcze przez dłu-
gie lata będzie w pełni samodzielny 
i sprawny.
 Na czym polega badanie?

– Pacjenci muszą odpowiadać 
na pytania i rozwiązać krótki test 
pod kierunkiem psychologa, który 
na podstawie wywiadu z pacjen-
tem oraz wyniku testu informuje 
pacjentów, czy wymagają wizyty 
u lekarza neurologa.
  Czy fundacja pomaga w dalszym 
diagnozowaniu choroby?

– Tak, dla 20% pacjentów 
z problemami z pamięcią Fundacja 
refunduje badania tomografi i kom-
puterowej głowy bez kontrastu oraz 
pierwszą wizytę u neurologa.
  Jak duże jest zainteresowanie?

– Jak na pierwszy raz zaintere-
sowanie jest wysokie. Zgłaszają się 
głównie kobiety, ale także małżeń-
stwa. Stosunkowo mniej mężczyzn 
zgłasza się na badanie, ale mam na-
dzieję, że to się zmieni. 
 Gdzie są organizowane badania 

i jak można się zapisać?
– Badania przeprowadzane 

są w Pensjonacie nad jeziorem 

w Kozienicach, a zapisać się można 
pod numerem tel. 0– 799-100-488. 
Serdecznie zapraszamy.
 W ramach projektu fundacja organi-

zuje także warsztaty psychologiczne. 
Do kogo są kierowane?

– Przede wszystkim do opieku-
nów chorych na Alzheimera i inne 
choroby dementywne i otępienne, 
ale także ogólnie do opiekunów 
osób obłożnie chorych. Długo-
trwała opieka nad chorym odci-
ska piętno na całej rodzinie, ale w 
szczególności to opiekunowie są 

narażeni na przewlekły 
stres i wynikające stąd 
zaburzenia, a nawet cho-
roby. W ramach projektu 
zorganizowaliśmy cykl 
czterech warsztatów psy-
chologicznych, podczas 
których doświadczo-
ny psycholog doradzał 
w jaki sposób komu-
nikować się z chorym, 
jak radzić sobie ze stre-
sem, jak sobie radzić ze 
zmianami zachowania, 
myślenia i nastroju osób 
chorych, jak pomagając 
chronić siebie i swoją 
rodzinę. 
 W jaki sposób zachęci-

łaby Pani mieszkańców 
Kozienic, aby skorzystali 
z Państwa oferty badań 
przesiewowych pamięci?

– W Polsce na 100 tys. osób 
wykrywa się dwa razy mniej przy-
padków choroby Alzheimera niż 
w Niemczech. Wynika to niestety 
z faktu, że się nie badamy. Nie ma 
się czego wstydzić – choroba może 
dotknąć każdego. Wcześnie wy-
krytą chorobę można zahamować, 
dzięki czemu chory będzie mógł 
jeszcze długo cieszyć się samodziel-
nością i korzystać z życia. Serdecz-
nie zapraszam mieszkańców Kozie-
nic po 55. roku życia, aby zgłosili się 
na badania. 

Centrum systemów 
samolotów 
bezzałogowych 
w Radomiu…
W Radomiu ma szansę powstać pierwsze w Polsce centrum 
kompetencyjne dla systemów bezzałogowych statków po-
wietrznych. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezy-
dent Radomia Radosław Witkowski oraz Tomasz Kwoczak, 
prezes zarządu Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o., 
reprezentujący także amerykańską fi rmę JadinTech.

Strony zobowiązały się do 
współpracy, której celem jest 
doskonalenie publicznych, woj-
skowych i komercyjnych dzia-
łań wspierających bezzałogowe 
systemy.

Centrum kompetencyjne 
ma się zająć m.in. prowadze-
niem szkoleń dla operatorów 
oraz tworzeniem procedur za-
pewniających bezpieczeństwo 
w przestrzeni powietrznej i no-
wych rozwiązań technologicz-
nych. – Nasze zainteresowanie 
dotyczy przede wszystkim du-
żych, profesjonalnych, bezzało-
gowych statków powietrznych, 
które mogą się przemieszczać na 
długich dystansach. Ten projekt 
ma szansę powodzenia, bo jest 
wiele służb zainteresowanych 
takimi nowoczesnymi rozwiąza-
niami, a szkolenia z tego zakresu 
dotychczas odbywały się za oce-
anem. My chcemy wykorzystać 
amerykańskie doświadczenia w 
Polsce – objaśniał prezes Tomasz 
Kwoczak.

Centrum kompetencyjne 
będzie chciało wykorzystać do 
prowadzenia swojej działalno-
ści przestrzeń lotniska na Sad-
kowie. Nie będzie to jednak 
w żaden sposób kolidowało 
z jego podstawową działalno-
ścią. – Cieszę się, że możemy 

podjąć taką współpracę. Przed 
nami wiele rozmów na temat 
szczegółów, ale mam nadzieję, że 
już w przyszłym roku będziemy 
mogli ogłosić powstanie centrum. 
O tym, jak ważny może to być pro-
jekt dla naszego miasta, świadczy 
to, co dzieje się na rynku bezza-
łogowych statków powietrznych. 
Wyraźnie widać, że coraz więcej 
instytucji korzysta z tego typu 
rozwiązań – podkreślił prezydent 
Radosław Witkowski.

Uczestniczący w uroczystym 
podpisaniu listu intencyjnego po-
seł Wojciech Skurkiewicz również 
zwrócił uwagę na dynamiczny 
rozwój bezzałogowych systemów 
lotniczych. – Polski rząd mocno 
inwestuje w ten segment. Rów-
nież Polska Grupa Zbrojeniowa 
upatruje tu wielu możliwości. My-
ślę, że centrum kompetencyjne 
w Radomiu będzie służyło zarów-
no cywilom, jak i wojsku oraz wielu 
służbom podległym ministerstwu 
spraw wewnętrznych – powiedział 
poseł.

Inwestorzy planują budowę in-
frastruktury niezbędnej do prowa-
dzenia działalności. Nie ukrywają, 
że w realizacji projektu liczą na 
wsparcie rządu. Chcą też współ-
pracować z Uniwersytetem Tech-
nologiczno-Humanistycznym.

 źródło: radom.pl

Od lewej :Prezes Tomasz Kwoczak i prezydent Radosław Witkowski 
podpisują list intencyjny
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Szanse i możliwości dla młodzieży
Młodzieżowe Centrum Kariery i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce zostały 
utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostki powstałe dzięki współpracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie 
z samorządem lokalnym mają na celu zwiększenie szans młodzieży do 25. roku życia w wejściu na rynek pracy. 

MCK w Pionkach realizuje zada-
nia związane z poradnictwem zawo-
dowym oraz pośrednictwem pracy. 
Doradca zawodowy pomaga przede 
wszystkim dokonać wyboru przyszłe-
go zawodu, zaplanować karierę za-
wodową i edukacyjną, identyfi kować 
zasoby w istotnych obszarach funk-
cjonowania zawodowego, jak rów-
nież pomaga przy zmianie zawodu, 
samozatrudnieniu czy poszukiwaniu 
pracy. Zadania te realizowane są dzię-
ki stałej i cyklicznej organizacji przed-
sięwzięć m.in. zajęć warsztatowych dla 
młodzieży, programów popularyzacji 
przedsiębiorczości i kształcenia zawo-
dowego, seminariów, indywidualnych 
porad zawodowych czy programów 
autorskich dostosowanych do danej 
grupy docelowej. 

Pośrednictwo pracy to kolejna istot-
na forma wsparcia udzielana przez jed-
nostkę OHP w Pionkach. Głównym 
celem funkcjonowania jednostki jest 
tworzenie warunków ułatwiających 
dostęp do usług pośrednictwa pracy 
skierowanych do młodych osób bez-
robotnych i poszukujących pracy, za-
grożonych wykluczeniem społecznym. 
W ramach swojej działalności pośred-
nik pracy zajmuje się przede wszyst-
kim pozyskiwaniem ofert pracy stałej 
i krótkoterminowej dla młodzieży, po-
maga w zakresie zatrudnienia, praktyk 
i staży zawodowych oraz innych możli-
wości zdobycia doświadczenia, jak np. 
wolontariat. W ramach współpracy 
z pracodawcami organizuje cyklicz-

nie giełdy pracy, dzięki którym osoby 
poszukujące pracy mogą się spotkać 
i bezpośrednio z pracodawcą omówić 
warunki współpracy. 

Od czerwca br. realizowany jest 
przez MCK w Pionkach projekt 
„Obudź swój potencjał”. Dzięki pro-
jektowi młodzież między 18. a 25. 

rokiem życia otrzymuje bezpłatne 
szkolenia podnoszące kwalifi kacje 
zawodowe, staże oraz możliwość 
zatrudnienia po jego zakończeniu. 
Benefi cjenci mogą również skorzy-
stać z dodatkowego wsparcia m.in. 
zwrotu kosztu dojazdu na zajęcia, 
ubezpieczenia NNW, badań lekar-
skich, a także bezpłatnego wyżywie-
nia i materiałów edukacyjnych.

14 listopada Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży w Radomiu oraz 
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Pionkach zorganizowali Targi 
Edukacji i Pracy w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Pionkach. Celem or-
ganizowanych Targów było przed-
stawienie ofert edukacyjnych szkół 
wyższych oraz ofert pracy przez 
pracodawców. Uroczystego otwarcia 
Targów dokonał Dyrektor CEiPM 

w Radomiu – Henryk Słomka. Naj-
większym atutem organizowanych 
Targów była możliwość bezpośred-
niego kontaktu przybyłych gości 
z wystawcami. Ponadto młodzież 
odwiedzająca Targi mogła zapo-
znać się z ofertą edukacyjną szkół 
wyższych oraz skorzystać z porad 
specjalistów OHP: doradców za-
wodowych, specjalistów ds. rozwoju 
zawodowego i pośredników pracy. 

Młodzieżowe Centrum Kariery 
zaprasza młodzież do skorzystania 
z bogatej oferty usług. Szczegółowe 
informacje można uzyskać kontak-
tując się z MCK w Pionkach przy 
Pl. Konstytucji 3 Maja 3 od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
7.45–15.45, telefon 48 312 15 04 
oraz mailowo: mck.pionki@mazo-
wiecka.ohp.

Uroczyste otwarcie Targów Edukacji i Pracy przez Henryka Słomkę – Dyrektora Centrum Eduka-
cji i Pracy Młodzieży w Radomiu w asyście współpracowników i gości. 

Kadra prezentuje usługi OHP (od lewej pośrednik pracy Anna Borkowicz, doradca zawodowy Marceli-
na Szarpak, pośrednik pracy Klaudia Szymańska, specjalista ds. rozwoju zawodowego Piotr Ćwil) 

Młodzież zapoznaje się z ofertą OHP

Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego

Spora część młodzieży ze wzglę-
du na brak kwalifi kacji zawodo-
wych ma utrudniony dostęp do 
zatrudnienia – bezpłatne kursy 
i szkolenia pomagają w wejściu na 
rynek pracy. OSZ gromadzi i upu-
blicznia informacje o aktualnych 
ofertach bezpłatnych szkoleń. 
Jednostka organizuje szkolenia 
z zakresu obsługi koparko-ładowa-
rek, wózków jezdniowych, suwnic, 
podestów ruchomych, podnośni-
ków, monterów rusztowań, a także 
z zakresu miękkiego – szkolenia 
na sprzedawców, kelnerów, bar-
manów, grafików, kosmetyczki, 
pracowników administracyjnych. 
W ramach oferty młodzież może 
również skorzystać ze wsparcia 
wspomagającego wejście na rynek 
pracy, z zajęć aktywizacyjnych, 
szkoleń doszkalających, pomocy 
w zatrudnieniu.

Aktualnie Ośrodek prowadzi 
nabór na bezpłatne szkolenia 
o tematyce: operator wózka widło-

wego, kelner-barman, pracownik 
biurowy. Szkolenia odbędą się na 
początku grudnia 2016. W ramach 
szkoleń młodzież ma zapewnione 

Młodzież podczas kursu na operatora wózków widłowych
Uczniowie gimnazjum podczas warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego 
MCK Warka Karolinę Bednarczyk

Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Warce

MCK w Warce w ramach stałej 
współpracy z lokalnym Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. S. Marciniaka 
zorganizowało warsztaty z zakresu 
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, 
podczas których młodzież mia-
ła możliwość poznania mocnych 
i słabych stron osobowości, zdol-
ności czy preferencji zawodowych. 
W październiku w LO im. P. Wysoc-
kiego odbyły się spotkania w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 
których celem było podniesienie 
świadomości uczniów w planowa-
niu ich kariery zawodowej. 

Osoby zainteresowane zaprasza-
my do skorzystania z bezpłatnych 
usług poradnictwa zawodowego. 
Informacje można uzyskać pod 
nr tel. 48 661 67 59 bądź osobiście 
w siedzibie MCK w Warce ul. War-
szawska 45. 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach realizuje zadania 
w sferze rynku pracy. Jego działalność polega na organizowaniu 
szkoleń w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokal-
nym rynku pracy. 

pokrycie kosztów dojazdów, 
wyżywienie, ubezpieczenie 
NNW, materiały dydaktycz-
ne oraz pokryte koszty badań 
i egzaminu państwowego. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt z jednostką Ośrodek Szko-
lenia Zawodowego w Pionkach 
ul. Leśna 3, tel. 48 326 22 22, 
e-mail: osz.pionki@mazowiec-
ka.ohp.pl.

Aktualne informacje na temat 
oferowanych usług jednostek 
OHP w Pionkach – oferty pra-
cy, bezpłatnych szkoleń można 
śledzić na www.facebook.com/
oszpionki
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Piękni swoją miłością
„Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
i przenieść ją przez życie.”

Uroczystość Złotego Jubileuszu, zorganizowana przez wójta gminy Wolanów Adama Gibałę, 
Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie 
zgromadziła wielu gości. Spośród 20 odznaczonych par na uroczystość odznaczenia medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przybyło 14 par. Niektórzy, z różnych względów, nie mogli 
uczestniczyć w tej wspaniałej i klimatycznej uroczystości.

W hallu szkoły wita gości gale-
ria prostych, wzruszających zdjęć. 
Ona w białej sukni i welonie lub 
w kapeluszu, w rękach ślubny wia-
nek. On poważny, w odświętnym 
garniturze, mundurze lub na lu-
dowo. Wszyscy piękni i młodzi, 
połączeni złotym krążkiem. Dziś 
również piękni – swoją miłością.

Organizatorzy zadbali o wspaniałą 
atmosferę, a młodzież, wnuczęta Ju-
bilatów, zaprezentowała wzruszający 
program artystyczny, prowadzony 
przez Agnieszkę Paździor i Konrada 
Witkowskiego. Nie mogło zabraknąć 
okolicznościowego, wspaniałego tortu. 
W specjalnie przygotowanym koncer-
cie życzeń nie zabrakło między inny-
mi przebojów niezapomnianej Anny 
Jantar „Tyle słońca w całym mieście” 
i „Zawsze gdzieś czeka ktoś”. Zasłu-
żonymi oklaskami nagrodzono sławę 
gminy Wolanów: zespół ludowy „Wo-
lanianki” działający od lat przy GCK 
w Wolanowie. Najważniejsi goście 
uroczystości, Jubilaci, podziękowali 
gromkimi brawami wykonawcom 
piosenek i wierszy Patrycji Kozyrze, 
Oldze Sobczyk, Katarzynie Głogow-
skiej, Karolinie Drabik, Zuzannie 
Seredyn, Oldze Płaskocińskiej, Ka-
tarzynie Wojcieszak, Paulinie Frąk, 
Milenie Sławińskiej, Natalii Małeckiej, 
Julii Siwak, Julii Pieczeniak, Miłoszowi 
Pisarkowi i Igorowi Faliszewskiemu. 

– Jubileusz długoletniego poży-
cia małżeńskiego należy do uro-
czystości, w których uczestniczymy 
z wielkim wzruszeniem – powiedział 
do Jubilatów wójt gminy Wolanów 
Adam Gibała. – Rocznica ślubu to 

szczególna okazja, aby się zatrzymać 
i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy 
w ciągu wspólnego życia. Państwo 
50 lat, a niektóre pary 58, 59 a nawet 
61 lat temu zawarliście związki małżeń-
skie. Od tego dnia wiedliście wspólne 
życie, pokonując wszelkie trudności 
narzucane przez los, tworząc rodzinę 
i historię pełną miłości. Doczekaliście 
Złotego Jubileuszu. Chociaż przeby-
liście długą podróż, wiele jeszcze 
przed Wami. Życie bowiem jest długie 
i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić. 
Dziś jest szczególny dzień. Uświada-
miamy sobie wszyscy, jaką moc ma 
miłość i przywiązanie do drugiego 
człowieka. Jaką piękną rzeczą jest ko-
chać i być kochanym. Życiowa miłość 
bowiem to nie ta, która nie wytrzymu-
je próby czasu, ale ta, która trwa pomi-
mo upływających lat. Bo najważniej-
szym bogactwem i złotem tego świata 
jest serce ukochanego człowieka.

Gratuluję Państwu tego pięknego 
jubileuszu i życzę wielu kolejnych 
lat przeżytych w zdrowiu, miłości 
i wzajemnym szacunku, życzę rado-
ści z każdego kolejnego dnia i wszel-
kiej pomyślności, byśmy mogli świę-

Odznaczeni medalem 
„Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”
 Bronisława i Stanisław Gibała 

– 61 lat
 Stefania i Józef Bursa – 58 lat
 Teresa i Marian Tokarscy 

– 58 lat
 Rozalia i Jan Owczarek 

– 51 lat
 Teresa i Henryk Prawda 

– 51 lat
 Marianna i Edward Czwarno 

– 50 lat
 Krystyna i Kazimierz Gibała 

– 50 lat
 Maria i Jan Janas – 50 lat
 Krystyna i Józef Kaźmierczak 

– 50 lat
 Danuta i Roman Kozera 

– 50 lat
 Krystyna i Ryszard Odzimek 

– 50 lat
 Halina i Jan Popłońscy – 50 lat
 Leokadia i Edward Siara 

– 50 lat
 Barbara i Stanisław Wojcieszak 

– 50 lat
oraz: Leokadia i Adam Kac-
przak, Maria i Jan Kotkowscy, 
Henryka i Stanisław Kot-
kowscy, Krystyna i Marian 
Lis, Zofi a i Stanisław Świtas, 
Felicja i Edward Włodarscy.

Dostojni Jubilaci z gminy Wolanów

tować kolejne jubileusze, bo tylko 
,,Ludzie, którzy się kochają z całego 
serca, nigdy się nie starzeją”.

 Jacek Lombarski

Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy 
się nie starzeją – powiedział wójt Adam Gibała

Gospodarze uroczystości: wójt Adam Gibała, Radni z przewodniczącą Teresą Pankowską 
i pracownicy Urzędu Gminy

Wspaniała młodzież z Wolanowa

Sława gminy Wolanów, zespół „Wolanianki”
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Uczniowie w Szydłowcu 
już w „odblaskach”

„Osobiście wielką wagę przywiązuję do sprawy bezpieczeństwa uczniów z małych miasteczek 
i wsi, którzy dojeżdżają do szkół rowerami. Brak poboczy, ścieżek rowerowych, nieuwaga i bra-
wura to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem dzieci. Życie ludzkie jest bezcenne. Dbajmy 
o nie z całych sił. Będę szczęśliwy, jeśli nasze działania uratują choć jedno życie dziecka”. 

(Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego)

17 listopada kampania „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny”, 
organizowana przez Urząd Mar-
szałkowski i Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Rado-
miu, zawitała do Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 
W akcji wzięło udział ponad 600 
uczniów z klas podstawowych 
i gimnazjalnych. – Mam nadzie-
ję, że dzisiejsza nauka nie pójdzie 
w las – powiedział burmistrz Szy-
dłowca Artur Ludew. – Wiemy, że 
poruszanie się po drogach, szcze-
gólnie po zmroku, przez dzieci 
zaopatrzone w odblaski, które 
otrzymały w prezencie od Urzę-
du Marszałkowskiego, zwiększy 
w znacznym stopniu ich bezpie-
czeństwo. Jak każdy rodzic dbam 
szczególnie o to, żeby każde dziec-
ko bezpiecznie wyszło i powróciło 
do domu.

Zgodnie ze zmianą przepisów 
o ruchu drogowym, od 31 sierpnia 
wprowadzona została konieczność 
noszenia elementów odblasko-
wych przez osoby piesze, poru-
szające się po zmroku w terenie 
niezabudowanym. Dotyczy to 
w dużej mierze uczniów szkół 

wiejskich i w małych miastecz-
kach, gdzie uczniowie wracając ze 
szkoły poruszają się po drogach 
o dużym natężeniu ruchu. Jak za-
znaczył Dariusz Piątek, dyrektor 
radomskiego WORD-u, dziecko 
zaopatrzone w odblaski widoczne 
jest już z odległości ponad 150–200 
metrów. Natomiast dziecko bez 
odblasków pojawia się dopiero 
w świetle refl ektorów w ostatniej 
chwili, w odległości 20–30 me-
trów, kiedy droga hamowania jest 
już czasem za krótka. 

Na czwartkowym spotkaniu 
w trzech panelach dydaktycznych, 
zaprezentowanych przez funkcjo-
nariuszy Policji, Straży Pożarnej 
i pracowników WORD, uczniowie 
zapoznali się z niebezpieczeństwa-
mi na drodze (prezentacja fi lmowa), 
zasadami pomocy przedmedycznej 
i bezpieczeństwem poruszania się 
rowerem na specjalnym torze prze-
szkód. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li odblaski i zadeklarowali noszenie 
ich nie tylko w drodze do szkoły 
i w powrocie do domu, ale na stałe. 

W spotkaniu z młodzieżą udział 
wzięli: Rafał Rajkowski – członek Za-
rządu Województwa Mazowieckiego, 
Artur Ludew – burmistrz Szydłow-
ca, Anita Gołosz – Przewodnicząca 
Rady Powiatu, Dariusz Piątek – dy-
rektor WORD Radom, Zbigniew 
Mazurkiewicz zastępca dyrektora 
WORD Radom, Krzysztof Bana-
szak – Komendant Powiatowy PSP 
w Szydłowcu, Jacek Różański – Ko-
mendant Powiatowy Policji w Szy-
dłowcu, Marek Filipczak – zastępca 
komendanta Policji, Aleksy Sasin 
– prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Szydłowcu oraz 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Szydłowcu, Ewa Świercz.

 Jacek Lombarski

Aula szkolna pękała w szwach

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wręczył pamiątkowy upominek Rafałowi Rajkowskiemu. 
Na zdjęciu panowie wraz z dyrektorką Zespołu Szkół, Ewą Świercz

Kolejka do rowerowego toru przeszkód Pokaz ratownictwa przedmedycznego wzbudził duże zainteresowanie

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły jest dla mnie najważniejsze – powiedział burmistrz Artur Ludew
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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

AUTOLAWETA 
DO WYNAJĘCIA 
TOMASZÓW MAZ. 
TEL.600 872 737

REKLAMA

Nietrzeźwi pacjenci 
na oddziale ratunkowym
będą odizolowani 
od pozostałych
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oddzielona 
została część korytarza, w której przebywać będą oczekujący na wyniki badań i przyjęcie 
na oddział pijani pacjenci.

Niektórzy pijani wykorzystują 
SOR jako hotel – każdego dnia na 
SOR przy ul. Kopernika trafi a śred-
nio 17 osób upojonych alkoholem. 
Stąd pomysł na oddzielenie ich 
od pozostałych pacjentów i po-
prawienie warunków przyjmowa-
nia wszystkich pacjentów w SOR. 
Ciężko chorzy pacjenci niejedno-
krotnie musieli leżeć obok osób 
znajdujących się w stanie upojenia 
alkoholowego, często wulgarnych, 
brudnych, znajdujących się w fatal-
nym stanie higienicznym. 

Aby oddzielić ich od pozostałych 
pacjentów powiększono wnęki ko-
rytarza na SOR, poprzez wydłużenie 
jednej ze ścian, natomiast z uwagi 
na panujący fetor konieczne było 
zapewnienie odpowiedniej wentyla-
cji. Zamontowano też szklane drzwi 
i monitoring. To znacząco poprawiło 
komfort pozostałych pacjentów ocze-
kujących na poradę lekarską i ułatwiło 
pracę personelu medycznego.

W ramach inwestycji przystoso-
wano też istniejącą łazienkę, która 
teraz umożliwia zabiegi pielęgna-
cyjne wykonywane na osobach 
znajdujących się na łóżku. Po-
zwala przeprowadzać procedury 
higienicznych (mycie, przebranie) 
u pacjentów znajdujących się pod 
wpływem alkoholu i oczekujących 
na wyniki badań i przyjęcie na szpi-
talny oddział.

Koszt inwestycji wyniósł 120 tys. zł. 
– Pieniądze pochodzą z niewyko-
rzystanej puli 140 tys. na obsługę 
policyjnej izby przyjęć z lekarzem, 

na którą środki były zarezerwo-
wane, ale policja nie przedłużyła 
z miastem umowy. Pozostałe 20 tys. 
zostało do końca roku do dyspo-
zycji policji na przyjęcia nietrzeź-
wych, ale już bez obsługi lekarskiej. 
Osoby nietrzeźwe zatrzymane 
przez policjantów i wymagające 
pomocy lekarza będą dowożone na 
SOR – powiedział wiceprezydent 
Radomia Jerzy Zawodnik.

Z powstania azylu cieszy się dy-
rektor Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego, Marek Pacyna. Nie 
ukrywa on, że jest kilka osób, które 
notorycznie próbują wykorzysty-
wać SOR jako hotel. – Podniesie 
komfort pacjentów oczekujących 
na poradę, czy przyjęcie do szpita-
la i ułatwi pracę personelowi. Ła-
twiej będzie oddzielić osoby pod 
wpływem alkoholu i wymagające 
pomocy, od tych tylko nietrzeź-
wych. Takich trzeba umyć, przy-
gotować do badań, przeprowadzić 
te badania, a oni w międzyczasie 
leżą i śpią. Mamy tu 3–4 stałych 
bywalców – stwierdził dyrektor.

 Hanna Jacobi
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Wzniosłe przesłania 
Jubileuszu PSP
Połączenie uroczystości 98-lecia Niepodległej Polski z Jubileuszem 60-lecia Komendy Powiatowej PSP i 105. rocznicą ochrony 
przeciwpożarowej było dobrym pomysłem. Strażacy w okresie zaborów byli przecież ostoją polskości. Rozpoczęcie uroczystości 
nastapiło o zmierzchu, by mogli w niej uczestniczyć oczekiwani goście.

Dzięki temu do Lipska przyje-
chali: Artur Standowicz Wicewo-
jewoda Mazowiecki, st. bryg. Mi-
rosław Jasztal z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Warszawie, 
poseł Leszek Ruszczyk, Wiceprezes 
ZOW ZOSP RP Mazowsza Zbi-
gniew Gołąbek, radny sejmiku Jan 
Rejczak oraz zaprzyjaźnione wspól-
nym działaniem osoby z Mazowsza 
i całego kraju oraz samorządowcy 
i ofi cerowie PSP z wielu miejsco-
wości.

Organizatorzy uroczystości 
przygotowali się do niej solidnie. 
Bryg. Tomasz Krzyczkowski Ko-
mendat Powiatowy PSP w Lipsku 
pomyślał o pamiątkowym, hono-
rowym medalu, przyznanym za 
udział w rozwoju ochrony prze-
ciwpożarowej ziemi lipskiej. Sta-
rosta Lipski Roman Ochyński oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Jacek 
Wielorański przygotowali dla osób 
zaproszonych podziękowania i listy 
gratulacyjne. Izabela Ronduda dy-
rektor Lipskiego Centrum Kultury 
przygotowała atrakcyjny program 
artystyczny.

Uroczystości rozpoczęły się 
złożeniem kwiatów i zapaleniem 
zniczy na mogiłach żołnierzy WP 
i przy Krzyżu Katyńskim.

O godzinie 16. przed siedzibą 
jubilatów rozpoczęły się uroczysto-
ści. Jej dowódca mł. bryg. Łukasz 
Maciejewski złożył meldunek wi-
cewojewodzie Arturowi Standowi-
czowi o gotowości pododdziałów 
do rozpoczęcia uroczystości. Gdy 
na maszcie załopotała biało-czer-
wona fl aga, dało się słyszeć chóral-
ny śpiew Mazurka Dąbrowskiego. 
W imieniu organizatorów uczestni-
ków przywitał komendant Tomasz 
Krzyczkowski, po czym nastapiło 
odsłonięcie, a następnie poświę-
cenie przez księży pomnika, upa-
mietniającego ważne wydarzenia 
związane z obchodzonymi roczni-
cami. Tak też się stało. Delegacje 
poszczególnych jednostek i środo-
wisk społecznych składały wieńce 
pod pomnikiem, przy którym war-
tę zaciągnęli członkowie Związku 
„Strzelec”. Druhowie zapalili ory-
ginalny znicz, który w 16. z kolei 
sztafecie odbył drogę aż z miejsco-
wości Kostiuchnówna na Wołyniu, 
gdzie walczyly legionowe brygady. 
Przystąpiono do wręcznia meda-
li, odznak, listów gratulacyjnych 
i podziękowań. Medalem „PRO 
Patria” została uhonorowana Ko-
menda Powiatowa PSP w Lipsku. 
Wicewojewoda Artur Standowicz 
udekorował medalem kultywują-
cym pamięć o zasługach w walce 
o Niepodleglość Rzeczypospolitej 
sztandar jubilackiej komendy PSP. 
Medal „PRO Patria” pojawił się też 
na piersi bryg. Tomasza Krzycz-
kowskiego. Brązową Odznaką 
„Zasłużony dla ochrony przeciw-

pożarowej” został wyróżniony mł. 
bryg. Jarosław Bajor. Do honoro-
wania osób zasłużonych włączyli 
się: Starosta Roman Ochyński, 
burmistrz Jacek Wielorański i ko-
mendant jubilatów bryg. Tomasz 
Krzyczkowski. Pamiątkowe me-
dale i podziękowania na piśmie 
wręczyli wicewojewodzie Arturo-
wi Standowiczowi, st. bryg. Miro-
sławowi Jasztalowi i Zdzisławowi 
Maszkiewiczowi – przew. Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Radomskiej oraz Barbarze 
Łukasiewicz – prezes Zarz. Woj. 
Zw. Emerytów i Rencistów Pożar-
nictwa RP w Warszawie. Otrzymali 
je także m.in. pozostający w stanie 
spoczynku: st. bryg. Janusz Szylar, 
st. bryg. Andrzej Szczych nie-
gdyś komendant wojewódzki PSP 
w Radomiu, obecnie skarbnik OW 
ZOSP RP w Warszawie, bryg. Je-
rzy Garczyński, st. bryg. Grzegorz 
Mielniczak, asp.szt. obecnie Sta-
rosta Szydłowiecki Włodzimierz 
Górlicki, Jadwiga Buza – przew. 
Rady Powiatu w Lipsku, Kazimierz 
Zając – starosta lipski I kadencji, 
Jacek Zając – przew. Rady Miasta 

i Gminy w Lipsku, burmistrz Ja-
cek Wielorański, Marek Łuszczek – 
z-ca burmistrza Iłży oraz wójtowie 
gmin: Bałtów – Andrzej Jabłoński, 
Tarłów – Leszek Walczyk, Ciepie-
lowa – Artur Szewczyk, Chotcza –
Janusz Witczak, prezes ZOP ZOSP 
RP w Lipsku, Rzeczniów – Karol 
Burek, Sienna – Mariusz Strąk 
i Solec nad Wisłą – Marek Szym-
czyk. Na placu przed siedzibą PSP 
i na uroczystości w Lipskim Cen-
trum Kultury otrzymała medale, 
odznaki, podziękowania i gratula-
cje liczna grupa strażaków czyn-
nych i w stanie spoczynku.

Uczestnikom odczytano list 
nadesłany przez Andrzeja Dudę 
– Prezydenta RP oraz przez nad-
bryg. Leszka Suskiego Komendanta 
Głównego PSP w Warszawie. Rad-
ny Sejmiku dh Zbigniew Gołąbek 
przekazał list gratulacyjny od Ada-

Uroczystość odsłonięcia Pomnika przed siedzibą PSP w Lipsku

Wicewojewoda Artur Standowicz dekoruje Medalem „PRO Patria” 
sztandar Komendy Powiatowej PSP w Lipsku

Poczty sztandarowe i pododdziały PSP oraz Związku „Strzelec” podczas lipskiej uroczystości

ma Struzika Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Po Apelu Pamięci uczestnicy 
Święta Niepodegłości w rytmie 
melodii marszowych przeszli do 
kościoła pw. Św.Trójcy, by uczest-
niczyć we mszy św. w intencji 
Ojczyzny, poległych prekursorów 
pożarnictwa i zmarłych strażaków.

O godz. 18 w Lipskim Centrum 
Kultury rozpoczął się koncert pt. 
„Z pieśnią ku wolności” w wykona-
niu Chóru Mieszanego im. Bp. Jana 
Chrapka z Katedry Opieki NMP 
w Radomiu. Po koncercie miejscowi 
i goście uczestniczyli w wernisażu 
wystawy Leszka Niewiadomskiego 
pt. „Pastel” bądź zwiedzali wysta-
wę towarzyszącą 60-leciu Komen-
dy Powiatowej PSP i 105. rocznicy 
udokumentowanego pożarnictwa 
na ziemi lipskiej. 

 (M.K.)

Komendant PSP Tomasz Krzyczkowski oraz starosta Roman Ochyński i burmistrz Jacek Wielo-
rański honorują osoby zasłużone dla lipskiego pożarnictwa
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 Manifestacja W Skaryszewie zakończyła się apelem na placu w przy siedzibie 
Urzędu Miasta. Po odegraniu hymnu, refl eksji historycznej burmistrza Ireneusza 
Kumięgi i złożeniu wieńców, nastąpił akt honorowania i obdarowywania stra-
żaków z kilkunastu jednostek OSP. Medalami i odznakami, poza zwierzchnika-
mi – Zbigniewem Gołąbkiem wiceprezesem ZOSP RP Mazowsza i Andrzejem 
Szczychem – prezesem w powiecie radomskim, honorowali druhów ochotników 
widoczni na fotce – Henryk Słomka Członek Zarządu Powiatu Radomskiego 
i burmistrz Kumięga, który wraz z radnymi, przekazywał też szefom jednostek 
OSP nowy sprzęt i strażackie oprzyrządowanie, zakupione dzięki wsparciu fi -
nansowemu WFOŚiGW.

 W Szydłowcu, na Skwerku Marszałka Józefa Piłsudskiego, obok burmistrza 
Artura Ludewa snującego refl eksję historyczną także o regionalnych bohaterach 
polskich zrywów niepodległościowych, stał w mundurze Roman Burek, obecny 
Komendant Główny Związku Strzeleckiego w Polsce, a jego szydłowieccy Strzelcy 
pełnili wartę przy obelisku Marszałka. Salutując, odbierali wieńce od delegacji 
różnych środowisk społecznych. Zabierając głos, przypomniał, jak przed laty 
przekonywał szydłowieckich radnych i działając krok po kroku, doprowadził do 
budowy obeliska i nadania skwerowi imienia Józefa Piłsudskiego. Dlatego wielce 
zasłużony dla Szydłowca kapelmistrz Henryk Kapturski wiele razy do roku przy-
prowadza tu Miejską Orkiestrę Dętą, by zagrała Mazurka Dąbrowskiego, Rotę czy 
wiązankę melodii legionowych. 

 Cześć i hołd Naczel-
nikowi Państwa Polskie-
go oddaje właśnie, jako 
jedna z kilkudziesięciu, 
delegacji, reprezentacja 
Starostwa Powiatowego 
z Włodzimierzem Gór-
lickim starostą szydło-
wieckim i Anitą Gołosz 
przewodniczącą Rady 
Powiatu w Szydłowcu.

 Radomskiej uroczystości pod 
Pomnikiem Czynu Legionowego 
nadawali ton samorządowcy i mun-
durowi. Meldunek od jej dowódcy 
przyjął płk pilot dypl. Jan Skowroń 
Komendant Garnizonu Radom, 
a okolicznościowe przemówienie 
stało się udziałem Radosława Wit-
kowskiego Prezydenta Radomia. 
Zwracała uwagę mnogość pocztów 
sztandarowych, w tym służb mundu-
rowych i organizacji kombatanckich. 
Były odznaczenia i apel pamięci.

 Traf chciał, że Adamowi Gibale, 
wójtowi Gminy Wolanów, przyszło 
z okazji Złotych Godów udekorować 
Medalem Bronisławę i Stanisława 
Gibałów, mieszkańców tejże gminy. 
Zapewniamy, że żaden nepotyzm 
nie wchodzi w grę. Medal przyznał 
przecież Andrzej Duda Prezydent RP, 
a w dodatku panią Bronisławę i Stani-
sława, którzy przeżyli ze sobą aż 61 lat, 
łączy z wójtem gminy nie tylko miejsce 
zamieszkania, ale i zbieżność nazwisk.

 Dlaczego wice-
marszałek Mazow-
sza Rafał Rajkowski 
i burmistrz Szy-
dłowca Artur Ru-
dew są tak urado-
wani? Odpowiedź 
na str.  5.

 Obchody 98. rocznicy Niepod-
ległości Polski nie tylko w Radomiu 
cechowała wzajemna tolerancja 
 i niepisane porozumienie ponad 
podziałami. Przykład godny naśla-
dowania dała delegacja wieńcowa 
Sejmiku Mazowieckiego, w której 
uczestniczyli radni PiS, PO i PSL, 
składająca wieniec na płycie Po-
mnika Czynu Legionów. Podobnie 
było w Lipsku. Czytaj na str.  7.

 W Skaryszewie uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych pokoleń, na czele z władzami samorządowymi 
i kombatantami. Pochód uformowany na placu przed siedzibą OSP, w rytmie melodii marszowych Orkiestry Dętej, 
podążył do kościoła. Po mszy świętej, pod tablicę pamiątkową ku czci 4. rozstrzelanych przez hitlerowców żołnierzy 
Szarych Szeregów, pod którą skaryszewscy harcerze zaciągnęli wartę honorową, a uczestnicy manifestacji, przy melodii 
„Śpij kolego”, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Honorowanie OSP

Miesiąc listopad nastraja patriotycznie. Z pewnością za sprawą Święta Niepodległości i chyba także niebezpiecznych ognisk konfl iktów w Europie i świecie. 
Stąd obserwowany podczas reporterskiej wizyty TR w Skaryszewie, Szydłowcu, Radomiu i Lipsku 

liczny udział w rocznicowych uroczystościach mieszkańców miast i wsi.

Licznie i patriotycznie

Razem, ponad podziałami

Przy obelisku 
Marszałka Piłsudskiego

Samorządowi 
i mundurowi

W hołdzie Naczelnikowi

Żaden
nepotyzm...

Są 
uradowani, 
gdyż…


