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Reforma oświaty w Radomiu

Nic nie jest jeszcze 
przesądzone
Prezydent Radosław Witkowski wystąpił na piśmie do wszystkich dyrektorów radomskich placówek 
o przedstawienie swoich propozycji do nowej siatki szkół, która obowiązywać będzie od 1 wrze-
śnia 2017 roku. – Apelujemy i prosimy ponadto o spokój, współpracę oraz dialog do 1 lutego, kiedy 
odbędzie się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego – powiedział włodarz naszego miasta.

Radosław Witkowski przypo-
mniał, że Radom wdraża reformę, 
która została przyjęta przez polski 
parlament. – Jest to reforma rządo-
wa, a nie reforma samorządu, czy 
miasta – mówił prezydent Rado-
mia, dodając: – My jako samorząd 
zostaliśmy obarczeni wdrożeniem 
tej reformy i od kilku tygodni pra-
cujemy nad projektem, który ją 
wdroży, ale przy okazji spowoduje, 
że ofi ar tej reformy, złej reformy, 
reformy pisanej na kolanie i wdra-
żanej w sposób szybki – będzie jak 
najmniej.

– Mamy świadomość, że nasze 
działania, które podejmujemy, 
muszą być przede wszystkim 
ukierunkowane na to, aby zacho-
wać możliwie jak najwięcej pozy-
tywnych stron, a przede wszyst-
kim nakierowane są na to, aby 
uwzględnić dobro dziecka, dobro 
rodziców, ale też – o czym nie za-
pominamy w naszych propozy-
cjach – o stabilizacji dla nauczy-
cieli, którzy teraz uczą choćby w 
gimnazjach – zaznaczył prezydent 
Witkowski.

Apel o spokój

– W ostatnich dniach obserwu-
ję dużą aktywność różnych środo-
wisk, które próbują dyskutować za 
pośrednictwem mediów, dlatego 
chciałbym się zwrócić z dwoma 
apelami. Po pierwsze chciałbym 
zaapelować do Mazowieckiej Ku-
rator Oświaty, do pana wojewody 
i wicewojewody, jak również par-
lamentarzystów PiS – o to, aby nie 
wykorzystywali reformy do swo-
ich celów politycznych. My tutaj 
w Radomiu chcemy rozmawiać ze 
wszystkimi stronami tej reformy, 
aby ofi ar było jak najmniej i uwa-
żam, że ten czas, który za nami, ale 
też przed nami, musi zostać przede 
wszystkim bardzo dobrze wyko-
rzystany, żeby zminimalizować 
skutki tej reformy – powiedział 
Witkowski.

Prezydent zaapelował też do 
związków zawodowych, aby jesz-
cze mocniej włączyły się w dialog 
ze szkołami, które w tej chwili są 
najbardziej zainteresowane reformą 
oświaty.

– 1 lutego odbędzie się kolej-
ne spotkanie zespołu konsulta-
cyjnego. Mamy więc kilka dni 
i chciałbym, aby zostały one wy-
korzystane na zebranie wnio-
sków oraz propozycji, które mają 
spowodować, żeby ta nowa sieć 
naszej oświaty, która będzie funk-
cjonowała od 1 września, była jak 
najlepsza – podkreślił prezydent 
Witkowski.

Włodarze naszego miasta za-
apelowali też o spokój, współ-
pracę oraz dialog. – Wszystko co 
chcemy zrobić, ma na celu dobro 
dziecka i rodziców, ale również 
stabilizację dla nauczycieli, bo 
zdajemy sobie sprawę, że wdroże-
nie tej reformy pociągnie za sobą 
ofiary, a nasza działalność musi 
polegać na tym, żeby tych ofiar 
było jak najmniej – dodał wice-
prezydent Karol Semik.

Ostateczna decyzja należała 
będzie do Rady Miejskiej

– Warto również zauważyć, że 
nasza propozycja nie będzie osta-
teczna. To, co zdecydujemy się 
przedstawić radnym, będzie pod-
legało jeszcze pod dyskusję, także 
ostateczną decyzję o kształcie ra-
domskiej oświaty podejmie Rada 

Miejska na specjalnie zwołanej 
w tym celu sesji – mówił prezy-
dent Witkowski.

Prezydenci zadeklarowali 
też, że wszyscy uczniowie będą 
kończyć naukę w budynku, 
w którym uczą się obecnie.

Trzy licea jednak 
nie do wygaszenia?

W grudniu informowaliśmy, 
że reforma oświaty w Radomiu 
spowoduje nie tylko likwidację 
gimnazjów, ale przy okazji do-
prowadzi do zamknięcia trzech 
liceów ogólnokształcących, 
tj. „Słowackiego” (jest tam 
obecnie 127 uczniów), „So-
bieskiego” (111 uczniów) oraz 

liceum sportowego na Ustroniu 
(62 uczniów). Jak poinformo-
wał wiceprezydent Semik, wca-
le tak nie musi się stać, gdyż 
wspomniane wyżej licea mogą 
normalnie prowadzić nabór.

MOS nie zostanie przeniesiony 
na ul. Kujawską?

Choć pojawiły się takie in-
formacje, Miejski Ośrodek So-
cjoterapeutyczny nie zostanie 
przeniesiony do budynku PG 
nr 11 (ul. Kujawska). Najpraw-
dopodobniej, będzie tam szkoła 
podstawowa.

– Przypominam raz jeszcze, 
żadne gimnazjum nie będzie 
likwidowane, tylko przekształ-
cane lub włączane do innych 
szkół – powiedział wiceprezy-
dent Semik, który dodał też, 
że powstanie 200 miejsc pracy 
dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i namawia in-
nych nauczycieli do studiów 
podyplomowych. – Nauczyciel 
wychowania fi zycznego może 
być też nauczycielem języka 
angielskiego, ale też wychowa-
nia przedszkolnego – tłumaczył 
Karol Semik.

 źródło: radom24.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” 
w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 

ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych, 
zlokalizowanych w Radomiu, z następującymi cenami wywoławczymi mie-
sięcznej stawki netto czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni:

1) przy ul. Żeromskiego 111 – pow. 58,20 m² – 8,00 zł/m² 
2) przy ul. Czachowskiego 21 – pow. 17,82 m² – 8,00 zł/m²
3) przy ul. 25 Czerwca 59 – pow. 52,22 m² – 14,00 zł/m²
4) przy ul. Niedziałkowskiego 8/10 – pow. 45,46 m² – 15,10 zł/m²
(pierwszeństwo wynajmu przysługuje obecnemu Najemcy, dot. poz. Nr 4)

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu 
będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT oraz pozostałe opłaty.
Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej 
działalności i stawki netto czynszu najmu za 1m² powierzchni oraz wpłat 
wadium w wysokości:
ad 1) 600,00 zł, ad 2) 200,00 zł, ad 3) 900,00 zł, ad 4) 850,00 zł
ustala się do dnia 09.02.2017 roku do godz. 14.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, któ-
rego dotyczy oferta, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM”, 
pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata określonego wa-
dium na konto Spółdzielni: 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 
Nr 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2017 roku o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 (II piętro).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu:
(48) 384-06-40 do 42 wew. 330.

O G Ł O S Z E N I E

AKTUALNOŚCI

Przyszli dziennikarze 
z wizytą u starosty

Czym zajmuje się samorząd Powiatu Radomskiego? Czy na 
sesji Rady Powiatu można znaleźć ciekawy temat na artykuł? 
Z kim przeprowadzić wywiad? Kto najlepiej odpowie na pyta-
nie skierowane do urzędu? Jakie zadania ma rzecznik prasowy?

Na te i wiele innych pytań od-
powiadał starosta radomski Miro-
sław Ślifi rczyk, który spotkał się ze 
studentami I roku dziennikarstwa 
Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego w Radomiu.

Starosta opowiedział studentom, 
jak zorganizowany jest powiat ra-
domski, jakie sprawy można zała-
twić w starostwie i które zadania 
należą do powiatu. Powiedział 
także kilka słów na temat pracy 
Rady Powiatu i współpracy z wój-
tami. Uczestnicy mogli dowiedzieć 
się również z jakimi problemami 
najczęściej dzwonią interesanci. Z 
dużym zainteresowaniem studen-
ci słuchali także „porad” rzecznika 
prasowego starosty Marka Olesz-
czuka, który przybliżył im, jak „od 
kuchni” wygląda jego praca. 

Młodzi dziennikarze odwiedzili 
urząd w ramach zajęć ze źródeł i 
technik informacyjnych prowa-
dzonych przez znanego w regionie 
redaktora Antoniego Sokołowskie-
go. Studenci zgodnie przyznali, że 
dużo bardziej podobają im się zaję-
cia praktyczne, właśnie takie jak te. 

– Podczas tych warsztatów 
chciałbym pokazać jak rzeczywiście 
wygląda praca redaktora. Jakie są 
jej zalety, ale i wady. Gdzie szukać 
tematów i jak skutecznie weryfi -
kować informacje – mówił wykła-
dowca. – W kolejnym semestrze 
postaram się zabrać studentów na 
sesję rady powiatu, a także na kon-
ferencję prasową. 

 Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Radomskiego

Radom siedzibą Stoczni 
Marynarki Wojennej?
Taki plan ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Wcześniej jednak fi rma, która od sześciu lat 
jest w upadłości, musi wrócić do Skarbu Państwa. Przetarg trwa. Oferty składać można 
do końca stycznia – czytamy na bankier.pl.

Wybór siedziby to nie przypa-
dek. W Radomiu znajduje się cen-
trala Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
i – jak mówi poseł Prawa i Spra-
wiedliwości Wojciech Skurkiewicz: 
– „Stocznia Marynarki Wojennej 
stałaby się częścią konsorcjum”. 
Jak zapewnia parlamentarzysta, 
polskiemu rządowi, Ministerstwu 
Obrony Narodowej i zarządowi 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej zale-
ży na tym, by podmiot wrócił do 
Skarbu Państwa i by to Skarb Pań-
stwa miał kluczowy wpływ na to, 
co dzieje się w stoczni.

Obecnie przedsiębiorstwem za-
rządza syndyk masy upadłościowej. 
Wartość fi rmy wyceniono na ponad 
224 miliony złotych. Oferty przetar-
gowe składać można do 31 stycznia.

Decyzja o zarejestrowaniu stocz-
ni w Radomiu cieszy prezydenta 
miasta Radosława Witkowskiego. 

Jego zdaniem, będzie to miało 
znaczenie dla gminnych fi nansów, 
bowiem każda spółka prawa kapita-
łowego jest zobowiązana płacić CIT 
w miejscu, gdzie jest jej siedziba.

Na rejestracji Stoczni Mary-
narki Wojennej na Mazowszu 
skorzystałby też samorząd wo-
jewództwa.

 źródło: radom24.pl

Sprawa mandatu prezydenta Radomia 
w rękach radnych, wojewody i sędziów
Przekazywane w różnej formie od kilku tygodni informacje o tym, że Centralne Biuro Anty-
korupcyjne sporządza wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia zostały urzędowo 
potwierdzone. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Rady Miasta Radomia. Jej przewodniczący 
Dariusz Wójcik poinformował, że wystosował już pismo do Radosława Witkowskiego, by 
odniósł się do sprawy.

Prezydent powinien uczynić 
to wkrótce, gdyż przewodniczący 
Rady ma 30 dni na zwołanie sesji 
nadzwyczajnej, na której zostanie 
podjęta uchwała albo o wygaszeniu 
albo o niewygaszeniu mandatu pre-
zydenta Radomia.

Bez względu na treść uchwały 
w tej sprawie podjętej na sesji nad-
zwyczajnej Rady Miasta Radomia, 
ustosunkuje się do niej wojewoda 
mazowiecki. Zgodnie z prawem ad-
ministracyjnym, jeśli uzna, że jest 
ona niezgodna z przepisami, może 
on wezwać Radę do usunięcia na-
ruszenia prawa. Rada ma to uczy-
nić w ciągu 30 dni. Bez względu na 
treść decyzji radnych, wojewoda 
wydaje tzw. zarządzenie zastępcze, 
które ma przesłać prezydentowi 
Radomia.

 Po otrzymaniu zarządzenia 
zastępczego, prezydent ma 14 dni 
na ewentualne odwołanie się od 
decyzji wojewody do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Po 
otrzymaniu orzeczenia sądu, każda 
ze stron, niezadowolona z orzecze-
nia Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, ma prawo odwołania 
się do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego i dopiero wyrok NSA 
ostatecznie rozstrzyga sprawę.

Prawnicy twierdzą, że rozstrzyga-
nie sprawy trwać może ponad rok. 

 Przypomnijmy o co chodzi. 
Funkcjonariusze CBA ujawnili, że: 
„Prezydent Witkowski wbrew zaka-
zowi zasiadał w radzie nadzorczej 

spółki Świętokrzyski Rynek Hur-
towy sp. z o.o. Zgodnie z przepi-
sem art. 4 ustawy antykorupcyjnej, 
osoby podlegające ograniczeniom 
antykorupcyjnym w okresie spra-
wowania funkcji (m.in. prezyden-
ta miasta, burmistrza, wójta) nie 
mogą zasiadać w organach spółek 
prawa handlowego. 

– W okresie zasiadania Rado-
sława Witkowskiego w radzie nad-
zorczej (styczeń-kwiecień 2015 r.) 
Skarb Państwa posiadał w Rolno-
-Spożywczym Rynku Hurtowym 
S.A. (spółka powołująca Prezyden-
ta do organu nadzorczego) 26,37% 
kapitału zakładowego, a więc Rol-
no-Spożywczy Rynek Hurtowy 
S.A. nie mógł powołać Prezydenta 
Radomia do rady nadzorczej, nie 
powodując przy tym złamania 
przepisów antykorupcyjnych przez 
Radosława Witkowskiego – stwier-
dza Piotr Kaczorek z CBA.

Prezydent Witkowski na briefi n-
gu w dniu 11stycznia oświadczył 
m.in.: – Byłem obiektem kontroli 

CBA. Odmówiłem podpisania 
protokołu pokontrolnego. Nie zo-
stały w nim uwzględnione przed-
stawione przeze mnie oczywiste 
fakty, które przeczą postawionym 
przez Biuro tezom...

…Gdy sprawa zasiadania w ra-
dzie nadzorczej wzbudziła kon-
trowersje, że poświęcam na to 
czas, który powinienem poświę-
cić miastu, zrezygnowałem i dla 
zamknięcia tej sprawy oddałem 
wszystkie zarobione tam przez 
4 miesiące pieniądze – jedena-
ście tysięcy dziewięćset czter-
dzieści cztery złote i 16 groszy. 
Uznałem, że od samorządowca 
wymaga się więcej, a prezydent 
miasta musi skupiać się wyłącz-
nie na sprawach mieszkańców.

Niestety, dziś to agenci CBA, 
a nie niezawisły sąd, decydują 
o wyniku postępowania, które 
wszczęli. Jednak już dziś zapo-
wiadam, ze wykorzystam wszyst-
kie możliwe środki prawne. 

Jestem przekonany, że po 
Lublinie i Łodzi to kolejny poli-
tyczny atak na samorząd z uży-
ciem służb specjalnych. Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne 
na podstawie nieprawdziwych 
twierdzeń podejmuje próbę po-
zbawienia mnie mandatu Pre-
zydenta Miasta. Mandatu, który 
otrzymałem od mieszkańców 
Radomia, wygrywając demo-
kratyczne wybory. 

 opracował (k)
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W trosce o smak 
truskawek z Jasieńca
Konferencje tzw. truskawkowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Nic dziwnego. 
Dobór tematów, sposób ich prezentacji i wykładowcy – specjaliści z najwyższej półki, 
podnoszą nie tylko rangę spotkania, ale i spełniają oczekiwania uczestników konferencji.

– Mówimy w skrócie o „konfe-
rencji truskawkowej” ponieważ od 
tego hasła rozpoczęły się konferen-
cje w naszej gminie – powiedział 
wójt gminy Jasieniec Marek Pie-
trzak. – Jak widać, ta idea spoty-
kania się przed okresem produkcji, 
w okresie wegetacji roślin, przyjęła 
się i z roku na rok w konferencji 
uczestniczy coraz więcej osób. Każ-
de takie spotkanie to przynajmniej 
400 uczestników. Jak na warunki 
naszej wiejskiej gminy jest to bar-
dzo dobry wynik. Oznacza to rów-
nocześnie, że te konferencje są do-
ceniane. Cieszymy się, że trafi liśmy 
z tym pomysłem i że co roku nasi 
producenci oczekują tych spotkań 
i na nie przybywają. Myślę, że te-
maty przygotowane na konferencję 
też trafi ą w oczekiwania jej uczest-
ników i są źródłem niezbędnych, 
zawodowych informacji – dodał 
wójt Pietrzak.

Program konferencji obejmował 
zagadnienia związane bezpośred-
nio z produkcją sadowniczą.

Potencjalne zagrożenia na plan-
tacjach truskawki powodowane 
przez grzyby oraz bakterie – pre-

lekcję wygłosiła mgr inż. Karolina 
Felczak z Placówki Doradztwa Fer-
tico z Błędowa.

Technika ochrony sadów, plan-
tacji jagodowych oraz truskawek 
– prelekcja dr inż. Artura Godynia 
z Instytutu Ogrodnictwa w Skier-

Wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak

niewicach. Jagoda kamczacka 
– nowy gatunek sadowniczy, za-
kładanie plantacji i dobór odmian 
do produkcji towarowej – wykład 
poprowadzony przez prof. dr hab. 
Stanisława Plutę, również z Insty-
tutu w Skierniewicach. 

Niejako pobocznym tematem, 
istotnym jednak dla sadownictwa, 
był temat zagrożenia dla rodzin 
pszczelich bytujących w środowisku 
intensywnych upraw sadowniczych 
poprowadzony przez dr Krystynę 
Pohorecką z Zakładu Farmako-
logii i Toksykologii Państwowego 
Instytutu Weterynarii w Puławach. 
Promocję owoców jagodowych 
w relacji z wyjazdów zagranicz-

nych przedstawił Damian Fudecki. 
O wielkim znaczeniu jakości mate-
riału szkółkarskiego i jego wpływie 
na uprawę truskawek opowiedziała 
dr Dorota Łabanowska-Bury z wy-
dawnictwa specjalistycznego „Tru-
skawka, malina, jagoda”.

Niemałe zainteresowanie wzbu-
dziły tematy związane z nowymi 
zasadami zatrudniania cudzo-
ziemców w 2017 roku, omówio-
nymi wstępnie przez Mirosława 
Maliszewskiego, posła na Sejm RP, 
a już szczegółowo przez przedsta-
wicieli Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Grójcu, Urzędu Skarbowego 
w Grójcu i Placówki Straży Gra-
nicznej w Lesznowoli.

Organizatorami konferen-
cji od wielu lat są Agrosimex 
Sp. z o.o., Stowarzyszenie Planta-
torów Truskawki, miejscowych 
oddział Związku Sadowników RP 
oraz Urząd Gminy Jasieniec.

 Jacek Lombarski

Ekspozycja produktów przygotowana przez Agrosimex

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali wykładów

Profesor Stanisław Pluta z Instytutu w Skier-
niewicach z pełnym przekonaniem zachęca 
do hodowli jagody kamczackiej

Uczestnicy i organizatorzy spotkania. Drugi z prawej: Prezes Agrosimex Janusz Miecznik Dużym zainteresowaniem cieszyły się fachowe wydawnictwa

Wójta Marka Pietrzaka cieszyło ogromne zainteresowanie konferencją rodzimych producentów truskawek
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Bartodziejanie
młodzi duchem
Ofi cjalną datą rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje jest dzień 31 stycznia 2007 
roku. W skład pierwszego zarządu weszli Wojciech Ćwierz, 
Włodzimierz Konopka i Robert Dobosz. Później dołączyli do nich 
Marian Kuliński i Elżbieta Berny. Na uroczystość 10-lecia bardzo 
prężnie działającego Stowarzyszenia w domu weselnym „Amor” 
w Bartodziejach zjawili się licznie nie tylko sympatycy, ale rów-
nież wielu wspaniałych gości, którzy na co dzień wspierają, nie 
tylko duchowo, działalność stowarzyszenia.

W ramach Stowarzyszenia od 
2009 roku działa Klub Seniora, 
a od 2011 roku zespół wokalny „Bar-
todziejaki”. W tym samym roku pre-
mierowym występem z okazji Dnia 
Kobiet rozpoczął również swoją 
działalność kabaret „Wesoły Dzia-
dek”. W ostatnim czasie do „dziad-
ków” dołączyły aż dwie „wnuczki”. 
Jedna to autentyczna wnuczka kie-
rownika artystycznego kabaretu, 
Włodzimierza Wolskiego, tańcząca 
Tosia Wolska. Druga to Katarzyna 
Sompor wspaniale wokalnie wspo-
magająca „Wesołych dziadków”.

Kabaret ma na swoim koncie już 
ok. 16 programów wystawianych 

z okazji świąt i jubileuszy. Autorami 
programów i tekstów są członko-
wie kabaretu. Ich zabawne skecze, 
anegdoty i wiersze bawią od lat bar-
todziejską, i nie tylko, publiczność.

W skład Stowarzyszenia wszedł 
również działający od 2009 roku 
Klub Seniora. To nie tylko miejsce 
spotkań towarzyskich, ale również 
i miejsce licznych edukacyjnych 
działań. Wielokrotnie organizowa-
no warsztaty artystyczne takie jak 
wikliniarskie, bibułkarskie, fl ory-
styczne, kulinarne i inne. Okazją 
do szerszego poznania świata są 
wycieczki organizowane dla se-
niorów nie tylko do Muzeum Wsi 
Radomskiej, ale i w dość odległe 
od Bartodziejów okolice, jak np. 
Wieliczka, Beskid Śląski, czy inne 
ciekawe miejsca na mapie Polski. 
Często odbywają się również spo-
tkania tematyczne, takie jak kursy 
komputerowe, czy akcja przepro-
wadzona wspólnie z Policją pod 
hasłem „Bezpieczny senior”. Do 
tradycji weszły już spotkania przy 
wspólnym stole z okazji Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy i jubile-
uszów np. wieloletniego pożycia 
małżeńskiego.

To wśród członków Stowarzy-
szenia narodziła się inicjatywa 
stworzenia zespołu ludowego pod 
nazwą „Bartodziejaki”, który z po-
wodzeniem od samego początku 
zdobywa w różnych kategoriach, 
nie tylko śpiewem, nagrody na 
przeglądach pieśni ludowych 
w Zwoleniu, Kowali, Iłży. Uczest-
niczy w dożynkach i w festynach. 
W 2012 roku zdobył I nagrodę za 
najlepsze stoisko na Festiwalu Pro-
duktów Regionalnych w Zwoleniu, 
a w następnym roku I nagrodę w 
konkursie wieńcowym na Święcie 
Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej. 

Dzięki Stowarzyszeniu w Barto-
dziejach działa również Niepublicz-
ny Punkt Przedszkolny „Skrzat”. 

Prezes Stowarzyszenia Wojciech 
Ćwierz podziękował wszystkim, 
którzy pomagają Stowarzyszeniu, 
w sympatycznych, krótkich sło-
wach zapraszając jednocześnie do 
wspólnego świętowania. 

Program artystyczny przygotowa-
ny przez członków Stowarzyszenia 
wzbogaciły występy zaprzyjaźnio-
nego zespołu ludowego z Mirowa 
„Mirowianki” oraz kapeli ludowej 
Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk. 

 Jacek Lombarski

Wojciech Ćwierz i Marian Kuliński prezes i wiceprezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje

Zespół śpiewaczy „Bartodziejaki” Gościnny występ „Mirowianek”

Kabaret „Wesoły Dziadek” we wzmocnionym składzie

Wspaniała zabawa podczas występów „Wesołych Dziadków”

„Przyszła Baba do Lekarza”

Na jubileusz Stowarzyszenia zaproszeni goście dopisali
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Gala Mistrzów Sportu 
po raz ósmy
Z pewnym sentymentem wspominam serial telewizyjny „Do przerwy 0:1” i czasy kiedy na wydep-
tanym placu bramki budowano z tornistrów, a posiadacz jedynej piłki był niemal osiedlowym ido-
lem. Był również w pewnym sensie dyktatorem, jeżeli nie miał czasu, nie było meczu. Na szczęście 
te czasy dawno minęły, a młodzi sportowcy korzystający z „Orlików” nawet nie wyobrażają sobie, 
jak można było tak żyć i z powodzeniem uprawiać sport.

– Już ósmy raz spotykamy się 
na Gali Mistrzów Sportu Powia-
tu Radomskiego w Zespole Szkół 
Muzycznych, by uhonorować na-
szych sportowców – powiedział 
Mirosław Ślifi rczyk, starosta ra-
domski. – Gala Sportu to święto 
nie tylko młodych sportowców, 
ale również tych, którzy pomagają 
w uprawianiu sportu, w działalności 
sportowej. To również święto dzia-
łaczy i trenerów. To wielka sprawa, 
żeby młody utalentowany człowiek 
stał się wielkim sportowcem. To nie 
tylko sprawa talentu, ale również 
wielkiej pracy, którą trzeba z nim 
wykonać. Na co dzień nie docenia-
my tego. Tylko ci, którzy pracują 
z tymi młodymi ludźmi, wiedzą jaki 
to jest wysiłek. Dlatego jesteśmy 
z was dumni. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wam za waszą pracę, ale 
również dziękujemy wszystkim tym, 
którzy składają się na te sukcesy. To 
są rodzice, wychowawcy, trenerzy, 
działacze sportowi, samorządow-
cy, którzy pomagają w tym aby dać 
możliwość uprawiania sportu, tam 
gdzie trzeba stworzyć do tego wa-
runki. Budowa sal gimnastycznych, 
hal sportowych. To jest wielka spra-
wa, dlatego też chcę wszystkim bar-
dzo serdecznie podziękować moim 
kolegom burmistrzom, wójtom, 
którzy wspierają tych młodych ludzi. 
Żebyśmy nigdy o nich nie zapomi-

nali. Żebyśmy zawsze pokazywali 
ich na takich właśnie uroczysto-
ściach, jak dzisiejsza Gala Sportu. 
Gratuluję wszystkim! 

Wśród licznie przybyłych na 
galę gości, przedstawicieli władz 
samorządowych, burmistrzów, 
wójtów i działaczy sportowych, nie 
zabrakło parlamentarzystów. Swoją 
obecnością uświetnili uroczystość 
posłowie Mirosław Maliszewski, 
Leszek Ruszczyk i radny Sejmiku 
Zbigniew Gołąbek oraz dwukrotny 
złoty medalista olimpijski Tomasz 
Majewski.

Kapituła medalu „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego”, którą sta-
nowią Teresa Bartosiewicz – prze-
wodnicząca Rady Powiatu, starosta 
Mirosław Ślifi rczyk, wicestarosta 
Leszek Margas i Waldemar Trelka, 
przyznała to odznaczenie Witol-
dowi Smadze, emerytowanemu 
nauczycielowi wychowania fi zycz-
nego, działaczowi sportowemu 
i Krzysztofowi Chmielewskiemu, 
współzałożycielowi klubu piłkar-
skiego „Zorza Ludwinów”, który 
jako prezes Zorzy Kowala przyczy-
nił się do rozbudowy infrastruktu-
ry technicznej stadionu. Medalem 
wyróżniony został również „WKS 
Czarni”. 

W kategorii sportowców uro-
dzonych w roku 2001 i młodszych 
pierwsze miejsca zajęli:

Klaudia Chobot z Kowali, Patryk 
Banaszek z Pionek oraz Klaudia 
Białkowska z gminy Jedlińsk. Wy-
różnieni zostali: Wiktoria Rutkow-
ska (Pionki), Zuzanna Lasek (Iłża), 
Konrad Szczęsny (Zakrzew), Wik-
toria Jaworska (Jedlnia-Letnisko), 
Piotr Drab (Wierzbica), Paweł Woj-
cieszak (Wolanów), Kamil Kiraga 
(Gózd), Tobiasz Grudziński (Przy-
tyk), Jakub Jarząbek (Jastrzębia), 
Gabriel Makowiecki (Skaryszew).

W kategorii sportowców uro-
dzonych w roku 2000 i starszych 
pierwsze miejsca zajęli:

Michał Borkowski, reprezentują-
cy Miasto Pionki w sztukach walki, 
członek kadry narodowej

pointfi ghting Juniorów PZKick, 
Jan Ślażyński, siatkarz z Wolanowa 
oraz Konrad Makowski (zapaśnik z 
Pionek) – brązowy medalista mi-
strzostw Polski juniorów.

Wyróżnienia otrzymali: Seba-
stian Ziomek (Iłża), Michał Jemioł 
(Jedlnia-Letnisko), Piotr

Król (Zakrzew), Patrycja Odzim-
kowska (Kowala), Damian Kosiec 
(Przytyk), Klaudia Pryciak (Je-
dlińsk), Filip Rutka (Gózd), Maciej 
Sikorski (Gmina Pionki), Sławomir 
Dulepski (Skaryszew).

Wyróżnieni zostali również trene-
rzy-wychowawcy: Mateusz Bieniek 
– miasto Pionki, Marzena Sadkowska 
– Iłża, Wojciech Kowalski – Jedlnia-

-Letnisko, Łukasz Bartosiak – Za-
krzew, Mirosław Piskorz – Wierzbica, 
Robert Wierzbicki – Gózd, Bartosz 
Piętak – Kowala, Paweł Zarębski – 

Marek Ślifirczyk, starosta Powiatu Radomskiego 
otworzył uroczystą Galę Gratulacje i dyplomy dla najmłodszych sportowców

Wyróżnienia w kategorii „Rocznik 2000 i starsi” wręczał między innymi Henryk Słomka, 
członek Zarządu Powiatu Radomskiego

Przytyk, Mariusz Kilar – Jedlińsk, 
Ryszard Kosiec – Wolanów, Karol 
Śmietanka – gmina Pionki, Artur 
Rutkowski – Skaryszew oraz Jakub 
Rajkowski – Jastrzębia.

W kategorii rywalizacji Szkolne-
go Związku Sportowego wyróżnio-
ne zostały: Szkoła Podstawowe im. 
T. Kościuszki z Jedlińska (28 pkt), 
PSP im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego z Iłży (28 pkt) i PSP w Je-
dlance (19 pkt). Wśród gimnazjów 
najlepsi byli zawodnicy PG im. Bpa 
P. Gołębiowskiego w Jedlińsku 
(29 pkt), PG im. J. Kochanowskiego 
w Przytyku (24 pkt) oraz PG im. 
Armii Krajowej w Iłży (21 pkt).

Organizatorem dorocznej Gali 
Sportu był Wydział Promocji Sta-
rostwa Powiatu Radomskiego.

 Jacek Lombarski

Nagrodzeni laureaci Widownia Gali

Najlepsi organizatorzy wśród szkół podstawowych

W kategorii rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego najlepsi wśród szkół gimnazjalnych
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By uczniowie dbali 
o bezpieczeństwo 
na drogach 

W subregionie radomskim, po świąteczno-noworocznej przerwie, organizatorzy społecznej kampanii „Jesteś widoczny – jesteś 
bezpieczny” odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 28 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Jaracza w Radomiu.

Dyrektor szkoły Sylwia Łyżwa 
poinformowała, że w spotkaniu 
uczestniczy 180 uczniów klas IV-
-VI, po czym powitała gości: posła 
PO Leszka Ruszczyka, Członka Za-
rządu Woj. Mazowieckiego Rafała 
Rajkowskiego, zastępcę dyrektora 
WORD w Radomiu Zbigniewa Ma-
zurkiewicza, radnego Rady Miej-
skiej Dawida Ruszczyka, szefa Ko-
mendy Miejskiej Policji w Radomiu 
Piotra Kostkiewicza, druhów PSP, 
dyrektora MOPS w Radomiu Mar-
cina Gierczaka oraz towarzyszące 
im osoby, zajmujące się przeprowa-
dzeniem praktycznych sprawdzia-
nów bezpiecznego zachowania się 
na drogach. 

Zanim organizatorzy i goście 
zabrali głos, uczniowie zaprezen-
towali krótki program artystyczny i 
pochwalili się nagrodami za udział 
w konkursie plastycznym. Poseł 
Leszek Ruszczyk i Rafał Rajkowski, 
także jako wieloletni działacze sa-
morządowi zajmujący się tymi spra-
wami, przypomnieli, jak ważne jest 
bezpieczeństwo na drogach i ulicach 
Radomia oraz poza miastem. Dlate-
go działania zmierzające do zapew-
nienia bezpieczeństwa Samorząd 
Województwa prowadzi od 15 lat. 
W tym roku dotychczasowe dzia-
łania zostały uzupełnione o ważne 
elementy udzielania pierwszej po-
mocy, tor przeszkód sprawdzający 
umiejętności jazdy na rowerze oraz 
o fi lmy instruktażowe dostarczają-
ce wiedzy na temat bezpiecznych 
zachowań na drogach w różnych 
porach roku i uwarunkowaniach 
klimatycznych.

Dyrektor Zbigniew Mazurkie-
wicz powiedział, że propagując 
kampanię, jej organizatorzy starają 
się dobierać na spotkania z ucznia-
mi ludzi umiejących rozmawiać 
z dziećmi czy nastolatkami. Bardzo 
pożyteczną rolę spełniają przedsta-
wiciele służb mundurowych – po-
licjanci i strażacy. Zauważył też, że 
po kilkunastu spotkaniach w tere-
nie, głównie gminach wiejskich, 
organizatorzy programu wrócili do 
dużego miasta, jakim jest Radom. 
Inni uczestnicy spotkania przypo-
mnieli, że do kilkudziesięciu szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, 
zawodowych i licealnych Rado-
mia uczęszcza ponad 15 tysięcy 
uczniów, w tym wielu z okolicznych 
miejscowości. W porze zimowej 
wychodzą z domów o zmierzchu 
i wracają do niego także o zmierz-
chu. Warunki klimatyczne na dro-
gach są zmienne – pluchy zastępuje 
gołoledź. I na odwrót.

Stąd znaczenie noszenia ele-
mentów odblaskowych, popularnie 
nazywanych odblaskami. Dyrek-
tor Sylwia Łyżwa i zaangażowane 

w sprawy bezpieczeństwa panie 
– Angelika Mazurek i Katarzyna 
Mizera – podkreślały, że z tych 
względów tak bardzo zabiegały 
o zaproszenie do ich szkoły ini-
cjatorów i organizatorów kampanii 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. 
Marcin Gierczak, dyrektor MOPS 
w Radomiu, zauważył, że dzieci 
potrafi ą skutecznie oddziaływać na 
starszych rówieśników, rodziców, 
a nawet dziadków, by na przykład 
nosili odblaski i jako użytkownicy 
dróg, bywali ostrożniejsi. Nie wszy-
scy piesi użytkownicy dróg wiedzą 
lub zdają sobie sprawę z tego, że 
poruszanie się bez odblasków po 
drogach publicznych na terenie 
niezabudowanym w godzinach złej 
widoczności jest karalne.

Dyrektor Sylwia Łyżwa i dyr. Zbigniew Mazurkiewicz honorują laureatów konkursu plastycznego

Organizatorzy i goście gotowi do wręczania odblasków

Leszek Ruszczyk i Rafał Rajkowski wręczają odblaski

W akcji radny Dawid Ruszczyk i komendanci policji

Dużym zainteresowaniem 
uczniów cieszyły się sprawdzia-
ny praktyczne. Po wręczeniu od-
blasków, sala gimnastyczna PSP 
nr 28 zamieniła się w rowerowy 
tor przeszkód przygotowany przez 
instruktorów WORD Radom. 
W trakcie zajęć panowie z WORD 
przypominali młodym rowerzystom 
o obowiązujących zasadach bez-
pieczeństwa, wyposażeniu roweru, 
m.in. zakładaniu kasku na głowę.

Z kolei strażacy prowadzili 
z dziećmi zajęcia z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy ofi arom 
wypadków drogowych. Okazało 
się, że wielu uczniów nie jest nowi-
cjuszami w tym dziele. Zgłaszali się 
do demonstrowania takiej pomocy, 
niekoniecznie tradycyjną metodą 
„usta – usta”.

Najbardziej żywą częścią spo-
tkania było jednak wręczanie mło-
dzieży i nauczycielom elementów 
odblaskowych, a na zakończenie 
– ich prezentacja.

Pożytek dla bezpieczeństwa 
na drogach i w ich sąsiedztwie, 
opiniowały koordynatorzy z PSP 
nr 28: – Uważamy, że takie akcje są 
dzieciom potrzebne. Żywimy dużą 
nadzieję, że nasi uczniowie dzię-
ki tego rodzaju spotkaniom, będą 
świadomi wagi osobistego zaanga-
żowania w dbałość o własne bez-
pieczeństwo oraz zrobią właściwy 
użytek z otrzymanych odblasków.

 (M.K.)

Wielu chętnych do udzielania pierwszej pomocy

Prezentacja odblasków wieńczy dzieło
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„Dziś oto wracam, 
by kolędować”
Pod takim mottem odbył się Wieczór Kolęd w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 32 w Radomiu. Celem tego wyjąt-
kowego spotkania była integracja społeczności szkolnej: 
uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości oraz 
oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, którym towa-
rzyszy piękna tradycja wspólnego kolędowania.

Zebranych w przepięknie ude-
korowanej sali gimnastycznej gości 
uroczyście powitała pani dyrektor, 
Aleksandra Kaleta. W świąteczny 
nastrój wprawiła wszystkich kolęda 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” wy-
konana przez chór rodziców, przy-
gotowanych przez panią Wiolettę 
Latosek. Ogromne zainteresowanie 
i podziw, ze względu na doskonałą 
charakteryzację, wzbudzili również 
ci rodzice, którzy wcielili się w role 
trzech króli, Józefa i Maryi (w tej 
roli wystąpiła jedna z nauczycie-
lek). Zgromadzeni goście, uczniowie 
oraz grono pedagogiczne ochoczo 
przyłączyli się do wspólnego kolę-
dowania. Razem zaśpiewali najpięk-
niejsze polskie kolędy w ciekawych 
aranżacjach. Specjalnie na potrzeby 
tego wieczoru nauczyciele utworzy-
li chór, który wykonał kolędę „Hej 

w dzień narodzenia”, co spotka-
ło się z ogromnym aplauzem 
publiczności. Miłym akcentem 
było obdarowanie przybyłych 
gości drobnymi, pamiątkowymi 
upominkami. Wszystkim obec-
nym udzieliła się miła, rodzin-
na i serdeczna atmosfera, pełna 
uśmiechu, wzajemnej życzliwo-
ści i wielu wzruszeń. Taki wie-
czór łączy pokolenia i wyzwala 
niezapomniane emocje, dlatego 
już na stałe wpisał się w tradycję 
PSP nr 32. 

Na koniec spotkania pani dy-
rektor serdecznie podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Wieczoru Kolęd, za 
zaangażowanie i udział w uroczy-
stości. Wspólne odśpiewanie kolę-
dy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
zakończyło ten magiczny czas.

Ferie z muzeum
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza dzieci i młodzież w czasie tegorocznych 
ferii zimowych (13–24 lutego) do odwiedzenia placówki. W czasie ferii oferuje:

poniedziałki (13 i 20 lutego)

Bezpłatne zwiedzanie wystaw 
stałych z przewodnikiem.

wtorek (14 lutego)

Haftowane Walentynki.
Zdobienie tkanin haft em, czy-

li wzorami wyszywanymi nićmi, 
znane jest od stuleci. Warsztaty 
przybliżą techniki powstawania 
haft u krzyżykowego – najbardziej 
charakterystycznego dla regio-
nu opoczyńskiego. Na spotkaniu 
obejrzymy również przykłady ha-
ft ów z różnych regionów Polski. 
Uczestnicy wykonają haft owane 
obrazki na kanwie z wykorzysta-
niem kolorowej muliny i bezpiecz-
nych igieł.

środa (15 lutego) 

Zabawy z filcem. Samodzielne szy-
cie zabawek.

Nie wszystkie zabawki trzeba 
kupować! Własnoręczne zrobienie 
maskotki może sprawić wiele rado-
ści. W czasie spotkania uczestnicy 
nauczą się podstaw szycia i ozdabia-
nia wykonując małe, różnobarwne 
zabawki z fi lcu. Mogą one posłu-
żyć jako breloczek lub dekoracyjna 
ozdoba wnętrza. Będą doskonałym 
prezentem na różne okazje.

Alternatywą dla dzieci młodszych 
(+3) może być samodzielne ozda-
bianie wcześniej przygotowanych 
szablonów pary młodej, ptaszków 
lub koników, wykorzystując do tego 
fragmenty dawnego pasiaka, kawał-
ki fi lcu, plastelinę i koraliki. 

Początek zajęć: godz. 10.00

środa (22 lutego) 

W dawnym salonie. Wokół stołu.
Wykonanie zastawy stołowej in-

spirowanej wzorami na naczyniach 
umieszonych w ekspozycji (wyko-
rzystanie talerzy jednorazowych 
i opakowań śmieciowych).

Grupa odbiorców: dzieci przed-
szkolne i wczesnoszkolne (+4).

Początek zajęć: godz. 10.00

czwartki (16 i 23 lutego) 

Warsztaty podstaw tradycyjnego 
tkactwa.

Z czego i w jaki sposób dawniej 
wykonywano tkaniny? Co to jest 
warsztat tkacki, krosna, pasiak, 
kilim i szmaciak? Czym jest wą-
tek i osnowa? Tego dowiedzą się 
uczestnicy warsztatów w Muzeum 
im. Oskara Kolberga. Posługując 
się podstawową techniką tkacką 
będą mieli okazję wykonać wielo-
barwne wełniane „dywaniki” na 
ramce tkackiej z przygotowaną 
osnową. Wykonane prace mogą 
posłużyć jako etui na telefon, 
podkładka pod gorące naczynie 
lub torebeczka.

Początek zajęć: godz. 10.00
Wykonane na warsztatach prace 

stają się własnością autorów.

Na zajęcia warsztatowe obowią-
zują wcześniejsze zapisy, koszt: 
4 zł/osoba, czas trwania poszcze-
gólnych zajęć: ok. 90 min.

Grupy zorganizowane pow. 10 
osób prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny w celu ustalenia 
indywidualnych terminów zajęć, 
poza proponowanymi powyżej.

W ofercie Muzeum mamy pro-
jekcje fi lmów o Oskarze Kolbergu 
(dla różnych grup wiekowych). 
Zachęcamy również do zabawy na 
wystawie multimedialnej: „Dzieło 
Oskara Kolberga. Podstawa źró-
dłowa i inspiracja”. Do dyspozycji 
zwiedzających – malowanki, puz-
zle, muzyka i instrumenty ludowe 
z różnych regionów Polski.

Kontakt:
Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11,
tel. 48 675 22 48, 
e-mail: dominika.lefek@muzeum-radom.pl

Konkurs „Przestrzeń & kominek” 
rozstrzygnięty!
Zakończył się konkurs dla architektów zorganizowany przez producenta wkładów kominkowych 
fi rmy Kratki.pl. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas uroczystego bankietu 
3 lutego w hotelu Nihil Novi w Radomiu.

Zadaniem konkursowym było 
nadesłanie projektu i wizualizacji 
wskazanego pomieszczenia re-
stauracji Nihil Novi w Radomiu 
z wykorzystaniem produktów 
marki Kratki. Architekci mieli na 
to czas od 1 września do 18 grud-
nia minionego roku. Jury wyłoniło 
już zwycięzców konkursu. To pro-
jektanci, których prace szczegól-
nie zachwyciły skład sędziowski. 
I miejsce zajęli Anna Kmieć i Mar-
cin Domurad, którzy zapropono-
wali stworzenie kominka w cen-
tralnym miejscu pomieszczenia 
i obudowanie go ozdobną struktu-
rą z drewna klejonego. Na drugim 
podium znalazła się praca Mate-
usza Waszaka, który inspirował 

przenosi się do wewnątrz restau-
racji. III miejsce zajął Adam Bęcz-
kowski, który wykorzystał złote 
i miedziane kolory, by podkreślić 
klasę i przytulny nastrój miejsca. 
Jurorzy wyróżnili także pięć in-
nych projektów.

Łączna pula nagród w konkursie 
wynosi 30 tys. zł. Do wygrania był 
m. in. laptop, tablet, biokominki 
i licencje na profesjonalne programy 
do projektowania. Zwycięzcy zosta-
ną nagrodzeni podczas uroczyste-
go spotkania w hoteli Nihil Novi 
w Radomiu – 3 lutego o godz. 13.00. 
Szczegóły dotyczące konkursu oraz 
zwycięskie i wyróżnione projekty 
znajdują się na stronie internetowej 
www.architekci.kratki.pl.

się w swoim projekcie topografi ą 
Radomia – rynek bezpośrednio 
odpowiada usytuowaniu paleni-
ska, dzięki czemu serce miasta 
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 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze zawita do Radomia 
z programem „Kolędy i Pastorałki”. Kolędy w wykonaniu „Mazowsza” są cha-
rakterystyczne, mają swój rozpoznawalny styl i tradycyjną interpretację, dzięki 
którym wciąż zyskują uznanie nie tylko w Polsce.
Patroni koncertu sobotniego w katedrze pw. Najświętszej Maryi Panny to: Pre-
zydent Miasta Radomia Radosław Witkowski i Biskup Henryk Tomasik, Ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej. Organizatorzy: Katedra pw. NMP, Dom Kultury 
„Idalin”, Stowarzyszenie „Młyńska”, Verum Bonum Pulchrum.

 Tę fotkę pstryknęliśmy Miss Polski 2016 Paulinie Maziarz podczas spo-
tkania w DK. Siedząc w pierwszym rzędzie między Starostą Zwoleńskim 
i Burmistrz Zwolenia, zdradziła na chwilkę naturalne upodobanie. Dziękujemy 
za czarujący uśmiech!

 W przerwie VIII Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego pogawędkę 
ucięli sobie Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 
i Wincenty Lipka, samorządowiec z Pionek. Nam w to graj, że rozmawiali na 
tle „ścianki” Tygodnika Radomskiego.

 Wójt Marek Pietrzak (z prawej) 
rozpoczął 2017 rok dużą aktywno-
ścią. Nic dziwnego, że gminę Jasie-
niec odwiedził m.in. poseł Mirosław 
Maliszewski. Z jakiej okazji? O tym 
na str.  3.

 Społeczna akcja „Jesteś widoczny – 
jesteś bezpieczny”, zahamowana w okre-
sie świąteczno-noworocznym, znowu 
ożywiła się. Jej organizatorzy z Samorzą-
du Woj. Mazowieckiego i radomskiego 
WORD-u, w styczniu jako pierwszym 
wręczali elementy odblaskowe uczniom 
i nauczycielom w radomskiej PSP nr 28. 
Załączona fotka dowodzi, że podczas 
spotkań sami też rywalizują. Na zdjęciu 
Ireneusz Kumięga, burmistrz Skarysze-
wa (z lewej) jest bardziej odblaskowy od 
Rafała Rajkowskiego Członka Zarządu 
Woj. Mazowieckiego. Dyrektor radom-
skiego WORD Dariusz Piątek (z prawej) 
zadowolenie wyraża uśmiechem. Udane 
spotkanie odbyło się w gminie Skary-
szew, w której mieszka.

 Nie mogło być inaczej. Jubile-
uszowe granie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zakończyło się 
w regionie radomskim kolejnym re-
kordem. W Radomiu zebrano ponad 
320 tysięcy złotych, w Kozienicach – 
ponad 70, w Zwoleniu 68 tysięcy itd. 
itd. Na zdjęciu: Nieukrywana radość 
na estradzie w Radomiu z udziałem 
prezydenta Radosława Witkowskie-
go, który wraz z wiceprezydentami 
i setkami wolontariuszy zbierał datki 
do skarbonki WOŚP.

 Zarząd Klubu Sportowego Zamłynie ZA Kombud SA 
w Radomiu uhonorował w styczniu br. odznaką klubową 
trzy panie: Martę Narożnik, Joannę Pawełek i Ewę Brze-
zińską. Dwie pierwsze panie są wdowami po zmarłych 
działaczach klubu. Pamięć o nich przywołują memoriały 
w halowej piłce nożnej juniorów bądź seniorów imienia 
Jacka Narożnika i Tadeusza Pawełka. W przygotowaniu 
tych imprez obie panie, a także inni członkowie rodzin 
patronów z zamiłowaniem uczestniczą. Pani Ewa Brze-
zińska jest współwłaścicielką popularnej Piekarni WA-
CYN, sponsorującej imprezy sportowe organizowane 
przez KS Zamłynie. A jest ich wiele bowiem KS Zamłynie 
prowadzi kilka sekcji sportowych.

 Młodzież Wszechpol-
ska 22 stycznia o zmierzchu 
w 154. rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego przy 
Mauzoleum płk. Dionizego 
Czachowskiego w Radomiu 
zorganizowała uroczystość ku 
pamięci powstańców z 1863 
roku. Po krótkich przemówie-
niach i modlitwie młodzi lu-
dzie złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze i pochodnie. Pochodnie 
robiły szczególne wrażenie. 
Foto: Kuba Kordziu

Mazowsze w Radomiu

Odwiedziny

Odblaskowi goście

Rekord godny jubileuszu!

Miss zdradziła upodobanie

Pogawędka

Za Zasługi dla Zamłynia...

Robiły wrażenie


