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Tomograf, 
jak... mercedes
Pierwsza dekada marca będzie zapamiętana w dwu radomskich szpitalach. W Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie nastąpiło 6. marca ofi cjalne przekazanie nowoczesnego 
tomografu komputerowego. Z kolei 9 marca Szpital Miejski przy ul. Tochtermana otrzymał 
od WOŚP elektrokardiograf, lokalizator naczyń krwionośnych, trzy pompy infuzyjne do poda-
wania leków, podnośnik transportowo-kąpielowy i pielęgnacyjna wannę podnośną.

Do szpitala na Józefowie przyje-
chał Adam Struzik, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Zapro-
szeni przez Tomasza Skurę, prezesa 
Zarządu, przybyli posłowie: Miro-
sław Maliszewski i Leszek Ruszczyk, 
radni sejmiku – Zbigniew Gołąbek 
i Rafał Rajkowski, kierownik Dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Radomiu Krzysztof 
Murawki, starosta radomski Miro-
sław Ślifi rczyk oraz wiceprezydenci 
Radomia – Konrad Frysztak i Jerzy 
Zawodnik. Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Mazowieckiego, Bożen-
na Pacholczak, uczestniczyła jako 
współorganizator spotkania, gdyż 
w szpitalu tym pełni stanowisko 
z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-
-fi nansowych. 

Tomasz Skura zapoznał pokrótce 
działalność lecznicy, dziękował mi-
nisterstwu zdrowia i marszałkowi 

tof Murawski odpowiedział, 
że wprowadza się ją z myślą 
o lepszym zaspakajaniu potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców.

 Marszałek Struzik uhono-
rował lekarza pulmonologa 
Wojciecha Szafrańskiego Pa-
miątkowym Medalem PRO 
MASOVIA, z okazji półwiecza 
jego pracy zawodowej. 32 zasłu-
żonym pracownikom szpitala 
wręczył podziękowania na pi-
śmie. Następnie uczestnicy spo-
tkania udali się do szpitalnego 
Zakładu Diagnostyki Obrazo-
wej i Radiologii Interwencyjnej, 
gdzie nastąpiło symboliczne 
przekazanie do użytku nowo-
czesnego tomografu kompu-
terowego Revolution EVO. Po 
poświęceniu urządzenia przez 
ks. bpa Henryka Tomasika, 
pani Wioletta Mantorska-Anus, 
kierownik Zespołu Techników 
RTG szpitala na Józefowie, in-
formowała gości o walorach 
tomografu.

Możliwe jest przeprowadze-
nie na nim bardzo dokładnych 
badań ludzkiego organizmu. 
Bezbolesne, bardzo dokładne 
i bezpieczne badanie trwa kilka 
sekund, także w przypadkach 
schorzeń kardiologicznych 
i onkologicznych. Przyspiesza 
to bardzo diagnostykę. Nowy 
tomograf jest przygotowany do 
badania zarówno organizmów 
dzieci, jak i osób dorosłych, 
także ludzi bardzo otyłych. 

Obsługiwani są zarówno pa-
cjenci oddziałów szpitalnych, 
jak i osoby leczące się w po-
radniach, oczywiście w ramach 
NFZ. Do używanego tomografu, 
dołączył teraz Revolution EVE. 
To mercedes! – usłyszeliśmy. 
Koszt jego zakupu i zamonto-
wania w nowym pomieszczeniu 
wyniósł ponad 3,4 mln zł.

 (M.K.)

Wioletta Mantorska-Anus informuje gości o walorach nowoczesnego tomografu komputerowego

Struzikowi za sfi nansowanie zaku-
pu nowoczesnego 64-rzędowego 
tomografu komputerowego. Adam 
Struzik poinformował o sytuacji 
w mazowieckim szpitalnictwie. 

Pochwalił pomoc fi nansową mi-
nisterstwa przy zakupie nowocze-
snego sprzętu, wspomniał, że nie 
wiadomo, co będzie po upublicz-
nieniu nowej siatki szpitali. Krzysz-

Marszałek Adam Struzik wręcza podziękowania na piśmie wieloletnim 
pracownikom lecznictwa

Symbolicznego przecięcia dokonuje A. Struzik. Wstęgę przytrzymuje 
Tomasz Skura, prezes zarządu szpitala
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Perła Powiatu: 
Najlepsi w 2016 roku
Podczas nastrojowej Gali VI Edycji Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu, 
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, odbyło się ogłoszenie jego wyników oraz 
uroczyste wręczenie nominacji właścicielom fi rm i gospodarstw rolnych zakwalifi kowanych do fi nału, 
a następnie statuetek i dyplomów – Najlepszym w 2016 roku.www.radompowiat.pl

Starosta radomski Mirosław 
Śliifi rczyk, jako gospodarz VI Gali 
i przewodniczący Kapituły Konkur-
su powitał gości, nominowanych 
do rywalizacji o nagrody głów-
nej w 6. kategoriach i ich rodzi-
ny. Podkreślił udział tysięcy osób 
z gospodarstw rolnych, fi rm pro-
dukcyjnych i usługowych oraz 
samorządów – wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnych, także 
ludzi z wielu organizacji i instytucji 
pomagających powiatowi radom-
skiemu w stwarzaniu atmosfery 
i zapewnianiu warunków sprzyja-
jących rozwojowi przedsiębiorczo-
ści oraz innowacyjności w procesie 
uprawy ziemi, hodowli, w produk-
cji i usługach. Powitał też gości 
z powiatu i gmin oraz przedstawicie-
li Samorządu Woj. Mazowieckiego: 
Bożennę Pacholczak – wiceprze-
wodniczącą Sejmiku i Zbigniewa 
Gołąbka, radnego tego Sejmiku.

Kapituła Konkursu „Perła Powia-
tu”, pracująca pod przewodnictwem 
starosty Mirosława Ślifi rczyka, w 
składzie: radna powiatu Teresa 
Majkusiak, przew. komisji budże-
tu i fi nansów, Katarzyna Wielocha, 
wiceprezes IP-H Ziemi Radomskiej, 
prof. Mirosław Luft , wykładowca 
U-TH w Radomiu, Maria Głowac-
ka, kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Radomiu, 
wyłoniła laureatów 6. jego edycji, tj. 
fi rmy małej zatrudniającej do 50 
osób, fi rmy roku liczącej 50 i wię-
cej zatrudnionych, małego gospo-
darstwa rolnego (powierzchnia do 
10 ha) i gospodarstwa rolnego (po-
wyżej 10 ha) oraz produktu roku 
i nagrody specjalnej. Statuetki i dy-
plomy honorowe wręczali członko-
wie Kapituły Konkursu z jej prze-
wodniczącym, starostą Mirosławem 
Ślifirczykiem, wicestarostą Lesz-
kiem Margasem i przewodniczącą 
Rady Powiatu Teresą Bartosiewicz.

Laureaci i nominowani

Zwycięzcą kategorii Mała Firma 
Roku została Restauracja Hotel „Leśny 
Dwór” Mirosława Majchrzyka (gm. 
Skaryszew). Położony przy trasie 
Radom-Skaryszew 3-gwiazdkowy 

obiekt świadczy usługi hotelarsko-
-gastronomiczne od 15 lat. Do na-
grody w tej kategorii nominowani 
byli także: 1. PHU „A.B.C” Tomasza 
Kosiora z gminy Jedlińsk, działające 
od 1991 roku. 2. KOM-TRANS II 
Wojciecha Lisa, świadczące usłu-
gi transportowe od 2009 roku. 
3. Centrum Rehabilitacji Pion-Med. 
s.c. Janusza Pogodzińskiego i Justy-
ny Magdzik z Pionek, wykonujące 
usługi zdrowotne od września 2014 
roku. 4. „IRDEKOR” Ireneusza Go-
spodarczyka, zgłoszony przez UG 
Jastrzębia, od 2002 roku specjalizu-
jące się w robotach wykańczających 
wnętrza powierzchni, głównie biu-
rowych, handlowych i hotelowych.

Kapituła uznała za najlepszą 
Firmę Roku 2016 przedsiębiorstwo 
Inter Box-Promotion Huberta Ci-
chockiego, zgłoszone przez UG 
w Jedlińsku. Powstałe w 2006 roku 
wytwarza opakowania z papieru 
i tektury. Do kategorii Firma Roku 
były też nominowane Delikatesy 
„MAMBA” PPH „MAMBA” sp.j. 
Zdzisław i Waldemar Mroczkow-
ski. Aktualnie fi rma prowadzi dzia-
łalność w zakresie skupu i uboju 
trzody chlewnej, sprzedaży mięsa 
wieprzowego, wołowego i drobiu 
oraz produkcji i sprzedaży wyro-
bów wędliniarskich. W roku 2016 
wybudowała i oddała do użytku 
Delikatesy „MAMBA” w Jedlińsku, 
zatrudniając w nich 10 osób. Kolejna 
to Karczma Cuda Wianki s.c., wła-
ściciel Magdalena i Natalia Bernady. 
Karczma słynie z dobrego jedzenia, 

świadczy usługi od 2013 roku. 
Promuje gminę Gózd. Natomiast 
EL -TRANS Piotra Matysiaka zgło-
szone zostało przez Urząd Miasta 
i Gminy w Iłży. Firma od 9. lat dzia-
ła w branży szkoleniowej. Prowadzi 
działalność nie tylko w rejonie Iłży, 
gdzie znajduje się jej siedziba, jak też 
w Orońsku, Radomiu i Starachowi-
cach. Organizuje m.in. kursy na 
prawo jazdy, w większości kategorii 
– BI, jako jedyna w rejonie, szkole-
nia dla kandydatów na instruktorów, 
kursy oraz szkolenia okresowe na 
przewóz osób i rzeczy, kursy ADR 
oraz szkolenia zawodowe. Corocz-
nie Ośrodek Szkolenia Kierowców 
EL-TRANS przeszkala około 1750 
osób. Wspiera inicjatywy społecz-
ne, charytatywne, m.in. Szlachetną 
Paczkę i WOŚP.

Kategoria Małe Gospodarstwo Rolne. 
Laureatem został Roman Czwarno 
z miejscowości Kosów, prowadzący 
17-hektarowe gospodarcze sadowni-
czo-szkółkarskie, zgłoszone do kon-
kursu przez Urząd Gminy w Kowali. 
W szkółce hoduje wiele odmian jabło-
ni i wiśni oraz krzewów ozdobnych. 
Innowacyjne gospodarstwo Romana 
Czwarno jest jednym z najlepszych 
w regionie. Nominaci to: 2. Ewa Mar-
kowska, właścicielka 8,5-hektarowe-
go gospodarstwa specjalizującego się 
w produkcji mlecznej i zwierzęcej 
w Krzyżanowicach (gm. Iłża). Hoduje 
30 krów, uprawiając m.in. mieszan-
ki zbożowe. Owocnie współpracuje 
z Mazowieckim Oddziałem Doradz-
twa Rolniczego i Powiatowym ODR 

w Radomiu. 3. Anna Czapczyńska, 
właścicielka gospodarstwa w Mo-
drzejowicach (gmina Skaryszew), 
nastawionego głównie na produkcje 
roślinno-warzywną (papryka, pszen-
żyto, fasolka szparagowa). 3. Dariusz 
Piwoński z Odechowa, zgłoszony 
przez UMiG Skaryszew. 6– hekta-
rowe gospodarstwo, prowadzone 
wraz z żoną i dziećmi, specjalizuje się 
w hodowli koni zimnokrwistych. 

Kategoria Gospodarstwo Rolne. Laure-
atem został Robert Adamczyk, młody 
rolnik z Romanowa (gmina Kowala), 
absolwent Uniwersytetu Powszech-
nego w Lublinie. Prowadzi 30-hekta-
rowe gospodarstwo specjalizujące się 
w hodowli trzody chlewnej. Uprawia 
głównie: pszenżyto, jęczmień i mie-
szanki zbożowe, z przeznaczeniem na 
pasze. Korzystając z dostępnych środ-
ków unijnych powiększa i unowocze-
śnia park maszynowy. Nominowani: 
2. Dorota i Sławomir Zielińscy 
z Kuczek Kolonii (gmina Gózd), prowa-
dzący od 1999 r. gospodarstwo specja-
lizujące się w hodowli bydła mlecznego 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i innych. 
Gospodarstwo stosuje metodę zim-
nego odchowu cieląt, co wpływa ko-
rzystnie na ich zdrowotność, jako przy-
szłych krów mlecznych. 3. Małżeństwo 
Michał i Martyna Wójciccy prowadzą 
w miejscowości Józefów (gmina Je-
dlińsk) 80-hektarowe gospodarstwo 
rolne, w którym stosują nowoczesne 
rozwiązania technologiczne. 4. Piotr 
Domagała z Odechowca (gmina 
Skaryszew) prowadzi 20-hektarowe 
gospodarstwo nastawione na chów 

krów mlecznych. Uprawia kukurydzę, 
żyto. Posiada też łąki. Wykorzystuje je, 
jako ważne składniki mieszanek pa-
szowych.

Kategoria Produkt Roku. Spośród 
czterech kandydatów do nagrody 
głównej o smaku, …że paluszki 
lizać, laureatką została „Kiełbasa 
z oczkiem”. Właścicielem produk-
tu zgłoszonego do Konkursu przez 
Urząd Gminy Jastrzębia jest Sławo-
mir Sygocki. „Kiełbasę z oczkiem” 
wyczarowują masarze w małej 
firmie w Dąbrowie Jastrzębskiej 
z żywca wieprzowego z okolicz-
nych hodowli. Na rynek została 
wprowadzona w 2007 roku i jest 
coraz popularniejsza. Inne wyro-
by, nominowane do ubiegania się 
o Produkt Roku to: 2. „Racuchy 
z jabłkami”, zgłoszone przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju, Promocji Wsi 
Wsola i okolic „Bądźmy Razem”. 
3. „Szynka w ziołach” Mateusza Cza-
pli. Oparta jest ona na recepturze 
przekazywanej z pokolenia na poko-
lenie. 4. Napój „Kajmanówka” Moni-
ki Kowalczyk, który najpierw został 
nagrodzony przez LGD „Razem dla 
Radomki”, a następnie otrzymał Laur 
Marszałka Mazowsza. 5. „Woreczek 
NANO” był jedynym produktem 
niejadalnym (fi rmowany przez Paw-
ła Adamczyka), nominowanym do 
miana Produktu Roku.

Nagroda specjalna Konkursu 
„Perła Powiatu” stała się tym ra-
zem udziałem Piotra Langera 
z miejscowości Płudnica (Gmina 
Iłża), zgłoszonego przez Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Radomiu. Pan Piotr prowadzi go-
spodarstwo rybne, nastawione na 
hodowlę ekologiczną karpi. Ryby 
w stawach, prawidłowo utrzymywa-
nych pod względem sanitarnym, są 
żywione ekologiczną karmą, m.in. 
żytem i pszenżytem, w części pocho-
dzących z upraw zbożowych 27-hek-
tarowego gospodarstwa laureata.

Galę Konkursu „Perła Powiatu”, 
której Tygodnik Radomski był pa-
tronem medialnym, tradycyjnie za-
czynają i kończą występy artystycz-
ne. Piątkową rozpoczęły solistki 
– Zofi a Marcula i Natalia Ruśkowska 
z DK w Iłży. Towarzyszył im Krzysz-
tof Kozera, w jednej osobie dyrektor 
DK i radny powiatu radomskiego. 
Na zakończenie wystąpiła Łódz-
ka Orkiestra Kameralna Polskiej 
Sceny Koncertowo-Operowej pod 
kierownictwem Bogdy Dulińskiej. 
Śpiewali soliści operowi: Krzysztof 
Marciniak, Mariusz Rutka i Adam 
Sobierajski. Prowadzenie Gali roz-
począł i zakończył red. Marek Olesz-
czuk. Wspomagali go – Katarzyna 
Jakubiak i Mateusz Pijarski, wszyscy 
z Wydziału Promocji i Rozwoju Po-
wiatu Radomskiego.

 Mieczysław Kaca

Nominowani do finału Firmy Roku
Uczestników Gali powitał 
starosta Mirosław Ślifirczyk

Laureaci Konkursu „Perła Powiatu” z organizatorami i członkami Kapituły Nominowani w kategorii „Małe Gospodarstwo Rolne” 
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„Za zdrowie Pań!” 
w Wolanowie
5 marca sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie zmieniła 
swoje przeznaczenie. Stała się kawiarenką, w której – za licznie ustawionymi stolikami – 
zasiedli goście: panie z gminy Wolanów oraz ich mężowie, dzieci i wnuki.

– Wszystkim paniom z okazji 
ich święta życzę, w swoim imieniu 
i w imieniu Rady Gminy, wszystkie-
go co się szczęściem zwie, zdrowia, 
szczęścia, dużo słonecznych dni 
i oby te promienne dni były 365 
razy w roku – powiedział wójt 
Adam Gibała.

Na obszernej estradzie kolejny 
raz zawitali artyści, którzy wśród 
niemilknących braw zaprezentowali 
swój bogaty program. Były skecze, 
które rozbawiły publiczność do łez 
i piosenki. Były konkursy i koncert 
skrzypcowy. Widowisko rozpoczął 
występ Kabaretu „Wesoły Dziadek” 
ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Bartodzieje. Po nich 
wystąpiła solistka Amelka z Domu 
Kultury w Wolanowie i uczniowie 
ZSO z Wolanowa. Artystom akom-
paniował na skrzypcach Krzysztof 

Iwańczuk, a na zakończenie zagrał 
i zaśpiewał szlagier z dawnych lat 
„Za zdrowie pań”. 

Spotkaniu towarzyszył wernisaż 
prac malarskich Grażyny Potockiej 
i Alicji Wojciechowskiej-Iwańczuk, 
którym towarzyszyła znana radom-
ska malarka Bożena Popławska.

W rolę konferansjerów wcielili 
się Agnieszka Wlazło i Stanisław 
Prażmowski.

W tak uroczystym dniu nie mo-
gło się obyć bez kwiatów. Wspa-
niały ich bukiet Marian Kuliński, 
wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje, ofi arował na ręce Ma-
rianny Biesiadeckiej, sekretarza 
Urzędu Gminy, a wszystkie panie 
otrzymały tulipany.

Przepyszny tort z napisem 
„Dzień Kobiet” i płonącymi raca-

mi był słodką niespodzianką i nie 
zabrakło go dla nikogo.

Tradycyjnie w Dniu Święta Ko-
biet wójt Gibała i dyrektorka bi-
blioteki Elżbieta Aderek ogłosili 
wynik konkursu czytelniczego. 
W tym roku, w VI edycji kon-
kursu „Czytelnik Roku” nagrodę 
zdobyły:

Czytelniczki Biblioteki Gminnej 
w Wolanowie: Magdalena Siara, 
Urszula Kierasińska, Zofi a Sieradz, 
Danuta Bilska, Magdalena Janas, 
Irena Walczak, Barbara Obrzydo-
wicz, Beata Urszula Szary, Jadwiga 
Dzik i Iwona Korbecka.

Czytelniczki filii biblioteki 
w Mniszku: Maria Kowalczyk, 
Monika Romanowska i Wacława 
Adamczyk. Wszystkie panie otrzy-
mały upominki.

Jacek Lombarski

Wszystkim paniom życzę 365 słonecznych dni – powiedział Adam Gibała, wójt Gminy Wolanów

Słodka niespodzianka z płonącymi racami

Kawiarenka w „Dniu Kobiet”

Artyści z ZSO w WolanowieGospodarze uroczystości i szkolnej kawiarenki

Kwiaty dla Marianny Biesiadeckiej od „Bartodziejaków”

Konkurs „Co panie wiedzą o mężczyznach?”

Kabaret „Wesoły Dziadek”
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Ciągłe 
kształcenie –
wysokie plony

Sala Konferencyjna hotelu „Dworek Anna” w Podgórze (gmina Gózd) była miejscem dwudnio-
wego szkolenia, zorganizowanego dla rolników Mazowsza i sąsiednich województw przez Polski 
Związek Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie.

Prezes Zarządu PZPRZ Stanisław 
Kacperczyk, pełniący tę funkcję już 
trzecią kadencję, witając licznie 
przybyłych rolników, naukowców 
z uczelni rolniczych i instytutów 
naukowo-badawczych oraz rzeczo-
znawców-specjalistów z organizacji 
i instytucji pracujących na rzecz 
rolnictwa powiedział, że ziemia 
i uzyskiwanie z niej wysokich plo-
nów roślin zbożowych wymagają 
ciągłego zwiększania i wzbogaca-
nia wiedzy i umiejętności rolników. 

Kolejną porcję wiedzy z tej dzie-
dziny przekazali wysokiej klasy 
polscy naukowcy z uczelni rolni-
czych oraz specjaliści z instytutów 
naukowo-badawczych kraju, wśród 
nich członkowie Rady Ekspertów 
PZPRZ. Zajęcia szkolenia z cyklu: 
„Nowoczesne technologie upra-
wy zbóż z uwzględnieniem inte-
growanej ochrony roślin” zostały 
przygotowane w ramach Progra-
mu Promocyjnego Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych. Wykła-
dy, wzbogacone techniką audio-
wizualną, wygłosili: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Grabiński z JUNG-PIB 
w Puławy (Technologie produkcji 
roślin w uprawie polowej, w wa-
runkach zmieniającego się klima-
tu), dr hab. Witold Szczepaniak 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (Wiosenne nawożenie 
zbóż ozimych i jarych oraz rzepa-
ku), prof. dr hab. Marek Mrówczyń-
ski z Instytutu Ochrony Roślin-PIB 
w Poznaniu (Zwalczanie szkodni-
ków w uprawach zbożowych), prof. 
dr hab. Marek Korbas z Instytutu 
Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu 
(Aktualne zagadnienia w ochronie 
roślin zbożowych przed choro-
bami. Mieszaniny zbiornikowe), 
dr inż. Tadeusz Solarski, Wicepre-
zes Polskiego Związku Producen-
tów Roślin Zbożowych (Możliwości 
uprawy soi w Polsce i jej znaczenie 
w zmianowaniu ze zbożami). 

W drugim dniu szkolenia 
dr inż. Lesław Janowicz z SGGW 
w Warszawie przybliżył uczestni-
kom praktyki prawidłowego susze-
nia, schładzania i przechowywania 
ziarna zbóż oraz kukurydzy, a mgr 
inż. Tadeusz Szymańczak, rzecznik 
prasowy PZPRZ, poinformował 
uczestników o aktualnej sytuacji 
na międzynarodowym rynku zbóż.

 Skoncentrujmy się na sprawach 
aktualnych przekazywanych przez 
naukowców i specjalistów, które 
spotkały się z dużym zainteresowa-
niem uczestników szkolenia. Sale 
konferencyjną zapełnili doświad-
czeni producenci rolni, nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół Rol-
niczo-Technicznych w Zwoleniu, 
reprezentanci samorządów powia-
towych (m.in. Waldemar Urbański 
starosta zwoleński), Mazowieckiej 
Izby Rolniczej, oddziałów doradz-
twa rolniczego itp. Usłyszeli, że 

zmiany klimatyczne skutkują nie 
tylko wyższymi temperaturami 
w okresie zimowym, lecz także 
w skali roku mniejszą dawką wód 
opadowych i ich kumulacją w po-
staci nieprzewidzianych niszczy-
cielskich burz i nawałnic, jak też 
pojawianiem się nowych gatunków 
szkodników upraw zbożowych, 
które należy dobrze rozpoznać, by 
zastosować skuteczne metody ich 
zwalczania. Prof. Marek Korbas 
akcentował np. rolę tzw. miesza-
nin zbiornikowych, łączących np. 
nawożenie z walką z chwastami 
i innymi szkodnikami roślin 
uprawnych. Na co zwrócić uwa-
gę przy sporządzaniu mieszanin 
zbiornikowych, jak je prawidłowo 
przygotować i jakie niepożądane 
niespodzianki czyhają na rolników 
przy łączeniu różnych substancji, to 
cała nowa dziedzina wiedzy.

Samo przygotowanie gleby, 
utrzymanie optymalnej wilgot-
ności i jej prawidłowe nawożenie 
też wymagają przystosowania 
do zmieniających się warunków 
klimatycznych. Nic dziwnego, 
że wielu uczestników szkole-
nia, po wysłuchaniu przekazu 
prof. dr hab. inż. Jerzego Grabiń-
skiego i dr hab. Witolda Szczepa-
niaka, już następnego dnia o świcie 
wyruszyło ze sprzętem na pola, by 
rośliny zbożowe nawozić wyko-

rzystując wilgoć nagromadzoną 
w glebie w okresie zimy. 

Wiele do myślenia dal słucha-
czom mgr inż. Tadeusz Szymań-
czak, nie tylko jako rzecznik pra-
sowy PZPRZ lecz także producent 
rolny, uczestniczący w pracach 
międzynarodowych gremiów 
i obserwator technik uprawy gleby 
np. w USA. Oznajmił, że w stanie 
Teksas, gdzie niedawno przeby-
wał, nie spotkał nawet jednego 
pługa. Przekonywał, że rolnictwo 
w Polsce również czeka rewolucja 
w technologii uprawy gleby. 
W swoim gospodarstwie, nastawio-
nym m.in. na uprawę kukurydzy na 
nasiona, już takiej rewolucji doko-
nuje. W jego opinii, orka pługiem, 
szczególnie ta głęboka, niszczy 
pożyteczne organizmy, czyniące 
glebę żyzną. Większość rozwija-
jących się w warstwie próchniczej 
pożytecznych drobnoustrojów po 
dokonaniu orki obumiera z po-
wodu niedostatku tlenu, a z kolei 
mikroorganizmy przystosowane 
do warunków egzystencji bez tlenu 
uśmiercamy po wyrzuceniu ich na 
powierzchnię gleby. Uprawa ziemi 
bez orki sprzyja powiększaniu się 
warstwy próchniczej, zatrzymującej 
znacznie dłużej wodę. Warstwa ta 
sprzyja egzystencji i rozmnażaniu 
pożytecznych dla roślin dżdżow-
nic. Podczas dyskusji, prof. dr hab. 

Marek Korbas ze zrozumieniem 
odniósł się do stanowiska mgra 
inż. Tadeusza Szymańczaka. Pro-
fesor zapytany, dlaczego w Polsce 
na tak małą skalę eksperymentuje 
się z zastępowaniem pługów odpo-
wiednio skonstruowanymi kulty-
watorami i maszynami rolniczymi 
do uprawy uproszczonej i pasowej 
zupełnie nowej generacji odrzekł, 
że decydują o tym – koszty, tradycja 
i wynikające z niej przyzwyczaje-
nia. Przyznał, że walka ze szkodni-
kami roślin zbożowych w uprawie 
uproszczonej będzie trudniejsza, 
lecz wynikające z tego korzyści 
mogą być wyższe.

Tadeusz Szymańczak omawiając 
sytuację na rynku zbóż, poruszył 
sprawę ich opłacalności dla rol-
ników i stwarzania przez polskie 
władze warunków korzystnych dla 
ich sprzedaży , w tym na rynkach 
zagranicznych. Wyraził opinię, że 
obecny minister Krzysztof Jurgiel, 
przewodnicząc w poprzednich ka-
dencjach sejmowej komisji rolnic-
twa, sprzyjał niektórym postulatom 
stawianym przez Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych. 

O opłacalność produkcji dobrej 
jakości zbóż oraz innych roślin od 
dawna zabiega PZPRZ. Podkreślał 
to wielokrotnie jego prezes mgr 
inż. Stanisław Kacperczyk, prze-
wodnicząc zajęciom szkolenio-
wym, aktywnie uczestnicząc też 
w wymianie poglądów i prezentując 
stanowisko PZPRZ za pośrednic-

Szkoleniu przewodniczył prezes Stanisław Kacperczyk

Sala konferencyjna w „Dworku Anna” wypełniona po brzegi

twem przekazu audiowizualnego. 
Związek apelował do władz wie-
lokrotnie w różnej formie m.in. 
w sprawach dopłat do kwalifi kowa-
nego materiału siewnego, zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego 
w paliwie rolniczym, uszczelnienia 
granic przed niekontrolowanym 
importem z krajów trzecich, roz-
budowy infrastruktury portowej do 
eksportu zbóż, wprowadzenie po-
żytecznych tematów do rządowych 
prac badawczych itp. Ministerstwo 
ze swej strony doceniło PZPRZ, 
wyróżniając Związek pucharem za 
zasługi dla branży zbożowej. Pozy-
tywną wymowę miały też spotka-
nia na prezydenckich dożynkach 
w Spale i wyróżnienie działaczy 
szczególnie zasłużonych dla bran-
ży zbożowej Medalem Honorowym 
im. Stanisława Kaszubskiego. Bez-
cenna jest ciągła działalność szko-
leniowa Związku, obejmująca od 
dawna coroczne liczne szkolenia 
tematyczne oraz wyjazdy studyj-
ne młodych polskich rolników do 
Teksasu i tamtejszej młodzieży do 
Polski. Współuczestnictwo w wie-
lu uroczystościach dożynkowych, 
ponadregionalnym Święcie Chle-
ba w Radomiu i innych imprezach 
sprzyja promocji chleba wypieka-
nego z mąki pełnoziarnistej i pro-
mocji produktów zbożowych. Są to 
tylko niektóre z cennych inicjatyw 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych. 

Mieczysław Kaca

Prof. Marek Korbas (z prawej) i rzecznik prasowy Tadeusz Szymańczak podczas przerwy

Dr inż. Witold Szczepanik (z lewej) w kuluarowej rozmowie ze słuchaczami

Widoczne na zdjęciu zainteresowanie słuchaczy wykładami z pewnością ułatwi transfer wiedzy 
do praktyki rolniczej
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Niezapomniany koncert 
na „Dzień Kobiet”
W minioną sobotę Dom Weselny „Pod Dębami” w Nowej Woli pod Grabowem nad Pilicą zamie-
nił się w salę koncertową, a to co zafundował Urząd Gminy swoim paniom na Dzień Kobiet było 
przeżyciem estetycznym z bardzo wysokiej półki. Na estradzie pojawili się artyści z Wrocławia, 
Koszalina, Warszawy i spod Lubartowa. Nie zabrakło i rodzimych artystów.

– Przygotowaliśmy dla pań 
z okazji „Dnia Kobiet” bardzo 
szczególny, czterogodzinny spek-
takl – powiedział wójt Gminy Gra-
bów nad Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk. – Tak jak powiedziałem dwa 
lata temu, życzę paniom takich mę-
żów, którzy dadzą tyle kasy, że po 
prostu panie nie będą w stanie tego 
wydać. Życzę zdrowia, pomyślno-
ści, spełnienia marzeń. 

Do życzeń wójt Strzelczyk do-
łączył również podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się 
do organizacji uroczystości. Szcze-
gólne podziękowania skierował do 
pań: Małgorzaty Siekut i Bożeny 
Giezek. Podziękował również Ra-
dzie, sekretarzowi Gminy Zdzi-
sławowi Karasiowi, kierowniko-
wi ROTG Jerzemu Żdżalikowi 
i druhom OSP oraz państwu Ewie 
i Dariuszowi Zawodnikom za 
wynajęcie lokalu i przygotowanie 
części nieofi cjalnej – poczęstunku.

– Pragnę szczególnie podzięko-
wać Radzie Gminy – powiedział 

wójt Strzelczyk. – W planach dzi-
siejszego spektaklu rozpędziliśmy 
się do tego stopnia, że w pewnym 
momencie zabrakło nam funduszy. 
Panowie i oczywiście panie z Rady 
przychylili się do naszej prośby 
i w związku z tym mogliśmy spro-
stać wyzwaniu. Dzięki temu będą 
panie mile zaskoczone tym, co 
przygotowaliśmy. 

Spektakl, który trwał ponad czte-
ry godziny, rozpoczęły „Rokiczan-
ki” z Rokitna koło Lubartowa. Ich 
wspaniały występ spotkał się z go-
rącymi owacjami na stojąco. Rów-
nie gorące przyjęcie miały kabarety 
„Elita” z Wrocławia i „Koń Polski” 
z Koszalina. Z klimatycznym re-
pertuarem wystąpiła „Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna”, której 
specjalnością są przedwojenne 
przeboje warszawskich kabaretów 
i kapel ulicznych. 

Z nie mniej gorącym przyjęciem 
i owacjami spotkali się rodzimi ar-
tyści, młodziutka Julita Zawodnik, 
uczennica Zespołu Szkół w Gra-

bowie proszona o bis, doskonale 
znana wszystkim grabowiankom 
Małgorzata Siekut z przebojem 
Maryli Rodowicz „Tylko koni brak” 
i Zespół Śpiewaczy z Klubu Seniora 
„Zaciszna Przystań” przy Centrum 
Aktywizacji Społeczności Lokalnej 
„Cyberia”.

Wszyscy bawili się doskonale 
i zapowiedziane cztery godziny 
minęły jak jedna chwila, która na 
długo pozostanie w pamięci.

 Jacek Lombarski

Sala wypełniła się po brzegi

– Życzę paniom wspaniałej zabawy – powiedział wójt Euzebiusz Strzelczyk, na zdjęciu w towa-
rzystwie prowadzącej spotkanie Małgorzaty Siekut

„Zaciszna Przystań” czyli Klub Seniora z Grabowa nad Pilicą

„Rokiczanki” z Rokitna koło Lubartowa

Owacje na stojąco dla artystów

Druhowie OSP w Grabowie nad Pilicą czuwali nad bezpieczeństwem pań
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Skaryszew 
końskim 
targiem słynie

Skaryszewie Wstępy, czyli najstarszy w Polsce jarmark koński organizowany jest zawsze w 
pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. W tym roku rozpoczął się w poniedziałek 6 marca i za-
kończył we wtorek. Do Skaryszewa zjechali hodowcy i kupcy z całego kraju i zza granicy, liczni 
goście i mieszkańcy wielu okolicznych gmin. Wstępy ofi cjalnie otworzył burmistrz Skaryszewa 
Ireneusz Kumięga.

– Skaryszewski Jarmark Koński 
„Wstępy”, sięgający swoją tradycją 
XVII wieku, gromadzi w naszym 
mieście rolników, hodowców 
i eksporterów koni zarówno z kra-
ju, jak i zza granicy – powiedział 
burmistrz Skaryszewa Ireneusz 
Kumięga. – Biorąc pod uwagę 
doświadczenia z poprzednich 
lat, podjęliśmy decyzję o zmianie 
formuły „Wstępów”, tak aby każ-
dy hodowca, który przybywa na 
Jarmark Koński czuł się dobrze 
i wyjechał z naszego miasta zado-
wolony. Mamy nowe targowisko, 
które jest ogrodzone, zadaszone, 
utwardzone i oświetlone. Posiada 
ono duży parking dla samochodów 
oraz bardzo dobrze rozwinięty sys-
tem komunikacyjny. Targowisko 
ma jednak swoje ograniczenia 
przestrzenne, co powoduje, że nie 
jesteśmy w stanie pomieścić, w cią-
gu jednego dnia, wszystkich koni, 
które przyjeżdżają na „Wstępy”. Po 
przeprowadzonych na szeroką ska-
lę konsultacjach postanowiliśmy 
przywrócić dawniej obowiązującą 
regułę i podzielić wstępy na dwa 
dni targowe. Pozwoli to na dobry 
i sprawny obrót zwierzętami, bez 
ścisku i tłoku. Zmiana ta przyczyni 

się również do poprawy dobrostanu 
i bezpieczeństwa zwierząt.

W poniedziałek 6 marca 
w Skaryszewie już od świtu miasto 
tętniło życiem. Na miejskim tar-
gowisku oraz w Stadninie „Huber-
tus” hodowcy prezentowali konie, 
których w tym roku było łącznie 
około 350. W ofercie dla kupują-
cych były przede wszystkim konie 
zimnokrwiste i pogrubione, ale też 
wierzchowe i kucyki. Organizato-
rzy Wstępów co roku starają się 
poprawić warunki handlu końmi 
i zadbać o bezpieczeństwo odwie-
dzających i kupujących. Służy temu 
między innymi organizacja Wstę-
pów, a więc oddzielenie miejsc 
przeznaczonych do handlu końmi 
od jarmarku ze stoiskami twórców 
ludowych i rzemieślników.

Wstępy w tym roku odwiedziło 
wielu gości. Wśród nich parlamen-
tarzyści, radni Sejmiku Mazowiec-
kiego, Rady Powiatu Radomskiego, 
wójtowie i burmistrzowie okolicz-
nych gmin oraz radni Rady Miej-
skiej w Skaryszewie. 

Podczas jarmarku eksponowa-
ne są między innymi akcesoria 
rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby 
rzemieślnicze, rzemiosło, sztu-

ka ludowa, ale przede wszystkim 
to, co stanowi kwintesencję tego 
wydarzenia, czyli konie wielu ras 
i typów użytkowych.

Na tegoroczny jarmark przy-
wieziono w pierwszym dniu ok. 
250 sztuk koni zimnokrwistych 
i pogrubionych, a drugiego dnia 
ok. 100 koni. Wybór był spory, 
a i rozpiętość cen też dość szeroka. 
Za trzyletniego ogiera trzeba było za-
płacić powyżej 10 tys. zł, 2-, 3-letnie 
klacze fryzyjskie hodowca oferował 
za 8–9 tysięcy złotych, ale już piękny 
ogier fryzyjski kosztował

przed negocjacją 15 tysięcy zło-
tych. Mniej dorodne sztuki sprze-
dawały się po 6–7 tysięcy złotych. 
Większość oferowanych koni były 
rasy zimnokrwistej, wykorzystywa-
nych do pracy w polu, czy w lesie. 
Cena wierzchowca wahała się od 
około 6–8 tysięcy złotych za młodą 
kobyłkę, do nawet 15 tysięcy złotych 
za pięknego, paroletniego ogiera. 

Kupującym i zwiedzającym przez 
cały czas przygrywały kapele ludo-
we, a dla spragnionych „końskiej” 
rozrywki był popis kawaleryjski 
i III Ogólnopolski Pokaz Koni Ho-
dowlanych w Stadninie „Hubertus”. 

 Jacek Lombarski

Estradę zapełnili zaproszeni goście

Burmistrz Ireneusz Kumięga życzył wszystkim udanych zakupów i miłej zabawy

Na ulicach Skaryszewa, jak co roku, pojawił się tłum gości

I jeszcze tylko konia brak
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Na takich koniach walczyła pod Wiedniem nasza husaria

Kapela Czerwone Korale

Na straganach pełno było wszelakiego dobra

Tylko wsiąść i odjechać

„Mamo, co ci ludzie od nas chcą?”

Nie tylko ludzie oglądali konie, ale i odwrotnie

Estrada folkloru prezentowała muzykę z wielu stron Polski
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Stało się. Śmierć 
poszła precz
Kraków ma swoje Rękawki i Konika Zwierzynieckiego, Warszawa Świętojańskie Wianki, Paryż 
Wołu karnawałowego, Madryt walki bawołów, Londyn bitwy Kogutów, czemużby Jedlińsk nie 
miał mieć swojego ścinania Śmierci? (Ks. Jan Kleczkowski, „Gazeta Codzienna” nr 50 z 1860 r.)

Jak co roku, w ostatni dzień kar-
nawału, Jedlińsk zapełnił się tłu-
mem widzów. Na scenie pojawili się 
wójt Pardoła „co to nic nie zdoła” ze 
świtą rajców miejskich, Kat, Śmierć, 
Anioł i stróże prawa. Pośród wi-
dzów, ku uciesze najmłodszych, 
uwijał się wielki czerwony rak i 
niedźwiadek. Przekazanie kluczy 
Pardole przez wójta Kamila Dzie-
wierza rozpoczęło huczną zabawę, 
a przebierańcy opanowali na cały 
dzień miejski rynek i sąsiednie 
ulice.

Publiczność bawiły występy ze-
społów i kapel ludowych, takich 
jak Czerwone Korale i Wacław 
Imiołek, Klub Seniora z Jedlińska, 
Jedlińskie Raczki, Czerwona Ja-
rzębina, Kapela Trzech Wesołych, 
Ludwiczanki i Kapela Henryka 
Gwiazdy. Po ceremonii ścięcia 
Śmierci wystąpił zespół disco polo 
Aft er Party z największymi swoimi 

Posterunek policji 
wrócił do Przytyka
Reaktywowany po 5 latach posterunek policji w Przytyku, pod-
legły Komisariatowi Policji w Zakrzewie, jest 40 przywróconym 
posterunkiem w kraju, a 9 na Mazowszu.

– Nasza gmina należy do naj-
większych w regionie radomskim. 
Mieszka tu ponad 7 tys. miesz-
kańców, a w sezonie letnim zalew 
w Domaniowie odwiedza kilka-
dziesiąt tysięcy osób. Brak poste-
runku policji, który istniał tu od 
lat 60. XX w., był po prostu niezro-
zumiały. Cieszę się, że ta placówka 
powraca, bo ona podniesie bezpie-
czeństwo mieszkańcom i gościom 
– powiedział wójt gminy Przytyk, 
Dariusz Wołczyński.

– Gdy w 2012 roku likwidowano 
posterunek w Przytyku mówiono, że 
formuła „policja na telefon” sprawdzi 
się i że będzie bezpiecznie. Okazało 
się, że to nieprawda. Obecność policji 
w małych miejscowościach ma zna-
czenie prewencyjne. Ten, kto chce do-
puścić się przestępstwa rozważa to, czy 
na miejscu jest policja i jak szybko za-
reaguje – mówił podczas uroczystego 
otwarcia posterunku Mariusz Błasz-
czak, minister spraw wewnętrznych 
i administracji.  JaL

Rektor UTH 
doktorem 
honoris causa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu został uhonorowany tytułem doktora honoris 
causa Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu 
Kolejowego im. Imperatora Mikołaja II (MIIT).

Uroczystość, podczas której 
prof. Zbigniew Łukasik odebrał 
z rąk wieloletniego Rektora mo-
skiewskiej Uczelni – prof. Bori-
sa A. Lowina regalia związane 
z honorowym tytułem, odbyła się 
6 marca br. w Moskwie. Tytuł dok-
tora honoris causa jest najwyższą 
akademicką godnością, nadawaną 
przez uczelnie osobom szczególnie 
zasłużonym dla nauki i kultury.

Tytuł ten przyznany został 
w uznaniu wybitnych osiągnięć 
naukowych rektora UTH i wkładu 
na rzecz budowania oraz rozwoju 
wielopłaszczyznowej wzajemnie 
korzystnej współpracy pomiędzy 
naszym Uniwersytetem i Moskiew-
skim Państwowym Uniwersytetem 
Transportu Kolejowego im. Impe-
ratora Mikołaja II.

UTH w Radomiu posiada wielo-
letnią, sięgającą lat 90. XX wieku, 
historię współpracy z moskiewską 
Uczelnią, zarówno na płaszczyź-
nie naukowej wymiany wiedzy 
i doświadczeń, jak również realiza-
cji wspólnych projektów i badań. 
Naczelnym celem współpracy oby-
dwóch Uczelni jest zwiększenie po-

ziomu internacjonalizacji progra-
mów edukacyjnych i zwiększenie 
liczby studentów zagranicznych, 
w tym także doktorantów. Od wielu 
lat Uczelnie uczestniczą w projek-
tach międzynarodowych w ramach 
programów UE.

MIIT jest w Federacji Rosyj-
skiej jednym z liderów w realizacji 
strategii przygotowania kadr dla 
gospodarki państwowej, współ-
pracuje z 145 uczelniami i fi rmami 
z 45 krajów świata. Obecnie 
w MIIT kształci się około 600 za-
granicznych studentów z 30 krajów.

 źródło: radom24.pl

Szermierka w Radomiu 
– „genius loci”
W 1953 roku powstały ogólnopolskie Zrzeszenia Sportowe „Zryw”, mające na celu rozwój 
sportu, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Jedną z propagowanych konkurencji była szer-
mierka. Taka sekcja powstała również w Radomiu. 

Treningi odbywały się na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza, mieszczą-
cej się przy ul. Jaracza. Drużyna 
żeńska ćwiczyła tam fl oret sporto-
wy, a męska fl oret oraz szablę. Zrze-
szenie Sportowe „Zryw” i powsta-
jące kluby ogólnopolskie, w tym 
„Zryw – Radom”, działały w ramach 
Szkolnych Związków Sportowych. 
Obydwie drużyny prowadził Paweł 
Tymirski, trener klasy państwowej. 
Pod jego kierunkiem starsza mło-
dzież i seniorzy uprawiali również 
szermierkę w ówczesnym Klubie 
Sportowym „Budowlani – Radom”, 
gdzie oprócz fl oretu i szabli, ćwi-
czono szpadę. Ponadto w latach 
1958–1959 w ramach Ludowych

Zespołów Sportowych, istniał 
klub szermierczy „Leśnik-Radom”, 
którego założycielem był Andrzej 
Mędrzycki, późniejszy znany 
dziennikarz radomski.

Miejscami treningu były również 
(nieistniejące już dziś) sale gimna-
styczne Gimnazjum i Liceum im. 
M. Konopnickiej przy ul. Żerom-
skiego, czy też Technikum Budow-
lanego przy ul.1 Maja (25 Czerwca). 
Szermierze z naszego miasta od po-
czątków lat pięćdziesiątych do poło-
wy lat sześćdziesiątych, brali udział 

w wielu regionalnych i ogólnopol-
skich zawodach, zdobywając liczne 
nagrody. Sportowa działalność wy-
gasła pod koniec lat sześćdziesiątych 
z chwilą śmierci trenera.

Znaczący wpływ na rozwój 
szermierki w naszym mieście mie-
li ówcześni zawodnicy: Jerzy Ło-
dygowski, Jerzy Derfl a, Zdzisław 
Skoneczny, Kazimierz Jasiński, 
Eugeniusz Szulakiewicz, Janusz 
Wojcieszek, czy późniejszy szef pol-
skiego korpusu dyplomatycznego, 
ambasador Wojciech Piekarski.

Po ponad pół wieku, od 2012 
roku, w ramach działań Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
III Okręgu Policji Państwowej 
– Komisariat w Radomiu, jej 
członkowie zaczęli trenować 
szermierkę. Miejscem trenin-
gów jest znów wspominana sala 
gimnastyczna mieszcząca się 
w obecnej PSP Nr 28 im. 
A. Mickiewicza. Można powie-
dzieć, że „historia radomskiej 
szermierki zatoczyła koło”.

 Materiał nadesłany

Grupa Rekonstrukcji podczas treningu

przebojami. Potem odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem 
Szał.

Tradycją kusakowego ob-
rzędu jest również wręczenie 
„Jedlińskiego Raczka”. W tym 
roku tę sympatyczną statuetkę 
otrzymał Andrzej Langierowicz, 
od 26 lat sołtys Jedlińska.

 Jacek Lombarski

Wójt Pardoła ze swoją świtą

Symbol Jedlińska – Raczek
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Podsumowanie 
czytelnictwa w Iłży
Jak co roku, w iłżeckiej bibliotece odbyło się podsumowanie 
trwającego cały rok konkursu czytelniczego. Podczas fi nału 
spośród 567. czytelników Oddziału dla Dzieci Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, pamiątkowe dyplomy i upominki 
otrzymało 20. przedszkolaków, 60. dzieci ze szkoły podsta-
wowej i 20. dzieci, które zapisały się w ubiegłym roku do 
biblioteki i wzorowo zadebiutowali jako czytelnicy.

Wyróżnionych zostało również 5. 
czytelników wypożyczających audio-
booki. Nagrody wręczali dyrektor 
Teresa Niewczas i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Skrobisz. Po 
wręczeniu nagród wszystkie dzie-
ci uczestniczyły w balu, na którym 
na laureatów czekało wiele atrakcji 
i konkursów. Na koniec zabawy wy-
brano króla i królową balu. Zostali 
nimi – Weronika Wachnicka i Michał 
Kosno, którzy zaprezentowali się tań-
cu fi nałowym. Dodatkową atrakcją 
dla rodziców i dzieci był spektakl pod 

tytułem „Brzydal” w wykonaniu 
teatru Horyzont z Krakowa. 

 Natomiast grupa 16. wyróż-
nionych gimnazjalistów otrzy-
ma dyplomy i upominki pod-
czas spotkania „Moje wiersze 
inspirowane Poezją Leśmiana”, na 
którym będziemy gościć poetę – 
regionalistę Jana Czarneckiego. 
Spotkanie odbędzie się w czytelni 
iłżeckiej biblioteki w ramach ob-
chodów Roku Leśmianowskiego 
oraz Światowego Dnia Poezji – 
23 marca. 

Nagrodę Gabrysi wręcza Józef Skrobisz, przew. Rady Miejskiej

Kolejny kroczek 
w budowie szybkiej kolei
Na przełomie marca i kwietnia PKP PLK planują podpisać umowy z wykonawcami moderni-
zacji dwóch odcinków linii kolejowej z Warszawy do Radomia. Roboty mają ruszyć w drugiej 
połowie 2018 r., a zakończyć w 2021 r. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł.

Modernizacja linii kolejowej 
z Warszawy do Radomia to in-
westycja od lat oczekiwana przez 
mieszkańców Radomia i całego 
regionu. Wielu z nich codziennie 
dojeżdża do pracy do stolicy. Na 
początku roku wybrano najko-
rzystniejsze oferty dotyczące mo-
dernizacji dwóch odcinków trasy 
kolejowej: Warszawa – Czachówek 
– Warka oraz Warka – Radom. 
W przypadku odcinka z Czachów-
ka do Warki wybrano propozycję 
konsorcjum sześciu podmiotów 
polskich i zagranicznych, na czele 
ze spółką Strabag. Oferta opiewa 
na 266,5 mln zł. Najlepszą ofertę 
na odcinek z Warki do Radomia 
złożyło konsorcjum sześciu spółek 
z Polski, Austrii i Niemiec, którego 
liderem jest Track Tec Construction 
z Wrocławia. Konsorcjum zażądało 
527,9 mln zł.

Kluczowy element

Jak poinformował Karol Jaku-
bowski z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe, na przeło-
mie marca i kwietnia planowane 
jest podpisanie umów z wyko-
nawcami robót. Prace na odcinku 

z Warki do Radomia to kluczowy 
element modernizacji trasy kolejo-
wej z Radomia do stolicy. Na tym 
odcinku przebiega tylko jeden tor, 
co ogranicza ruch kolejowy. Wy-
konawca robót będzie więc musiał 
m.in. wybudować drugi tor i nowy 
most nad Pilicą. – Przebudowane 
zostaną stacje i przystanki na trasie 
– wszystkie będą dostosowane do 
obsługi osób niepełnosprawnych 
– powiedział Karol Jakubowski. 
Podkreślił, że zmodernizowane 
zostaną też przejazdy kolejowo-
-drogowe, co zwiększy poziom 
bezpieczeństwa kierowców i po-
ciągów. Lepszy przejazd składów 
zapewnią zamontowane nowocze-
sne urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym oraz rozjazdy.

Według PKP PLK roboty bu-
dowlane na odcinku Warka – Ra-
dom powinny rozpocząć się w IV 
kwartale 2018 r., a zakończyć w II 
kwartale 2021 r. Na odcinku Cza-
chówek – Warka rozpoczęcie prac 
planowane są na III kwartał 2018 r., 
a zakończenie w II kwartale 2020 r. 
Przed przystąpieniem do robót 
wykonawcy muszą opracować pro-
jekty inwestycji, ponieważ są one 

Studniówka 
w Nowej Wsi
Studniówka to wydarzenie wyjątkowe i szczególnie ważne dla 
każdego ucznia. Tegoroczni maturzyści z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi (powiat grójecki) 
bawili się w Domu Weselnym „Agawa” w Ryszkach.

Bal rozpoczął się tradycyjnie 
polonezem. Choreografię przy-
gotowała Anna Dacka. Przejęci 
i skupieni uczniowie zaprezento-
wali ciekawy układ taneczny do 
pięknej muzyki z serialu „Czas 
honoru”. Kiedy emocje towarzy-
szące pierwszemu występowi już 
opadły, nadszedł czas na ofi cjalne 
przemówienia. Wszystkich zgro-
madzonych powitała dyrektor 
Danuta Borowiec. Szczególnie 
serdecznie powitała znamienitych 
gości: Teresę Bednarską – Wice-
przewodniczącą Rady Powiatu 
Grójeckiego, reprezentującą biuro 
posła Marka Suskiego, Marka Ści-
słowskiego – Starostę Grójeckie-
go,Leszka Kumorka – Przewodni-
czącego Rady Powiatu Grójeckiego, 
Michała Prusia – Wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu Grójeckiego, 

realizowane w formule „projektuj 
i buduj”.

Pełna przejezdność 
linii radomskiej w czerwcu

Obecnie trwa przebudowa 27-ki-
lometrowego odcinka linii kolejowej 
z Warszawy Okęcie do Czachówka. 
Roboty na tym fragmencie trasy 
mają zakończyć się w połowie 2017 r., 
co powinno skrócić czas przejazdu 
do Warszawy. Warto podkreślić, że 
w najbliższym czasie na odcinku od 
Piaseczna do Czachówka planowane 
są kolejne prace torowe. Od 10 kwiet-
nia do 10 czerwca planowane jest za-
mknięcie toru nr 1, więc pasażerowie 
będą musieli liczyć się z utrudnienia-
mi. Wykonawca będzie niwelował łuk, 
co wiązać się będzie z przełożeniem 
toru. Dopiero po zakończeniu tych 
prac na tym odcinku linii radomskiej 
nastąpi pełna przejezdność.

Po zmodernizowaniu całej linii 
kolejowej z Warszawy do Rado-
mia pociągi osobowe będą mogły 
jeździć z prędkością 160 km/h. Do 
około 75 minut skrócony zostanie 
czas przejazdu najszybszych pocią-
gów, obecnie to ok. 115 minut.

 źródło: radom24.pl

Annę Matyjas – Sekretarza Miasta 
i Gminy Warka, Annę Dackę – Wi-
cedyrektor CKZiU, Elżbietę Wojterę 
– Wicedyrektor CKZiU, Beatę Skibę 
– Wiceprzewodniczącą Rady Rodzi-
ców oraz zgromadzonych nauczycie-
li, rodziców, uczniów i zaproszonych 
gości. W swoim wystąpieniu pani 
Dyrektor życzyła maturzystom satys-
fakcjonujących wyników egzaminów 
maturalnych, realizacji planów zawo-
dowych, a przede wszystkim udanej 
zabawy.

Kolejne wystąpienie przygoto-
wali przedstawiciele młodzieży. 
Wspominali moment rozpoczę-
cia nauki w tej szkole, dziękowali 
lokalnym władzom, dyrekcji i na-
uczycielom za pomoc w pokonywa-
niu wyboistej drogi do osiągnięcia 
pełni wiedzy. Szczególnie serdecz-
ne podziękowania za trud włożony 

w opiekę nad nimi przez cały okres 
nauki złożyli na ręce wychowaw-
ców: Marii Kocewiak – wychowaw-
czyni klasy IV w zawodzie technik 
ogrodnik, Ewie Malowaniec – wy-
chowawczyni klasy IV w zawodach 
technik geodeta i technik architek-
tury krajobrazu.

Przedstawiciele rodziców wy-
razili swą wdzięczność za troskę 
i zaangażowanie nauczycieli w pro-
ces wewnętrznego doskonalenia 
młodych ludzi w ciągu minionych 
czterech lat, spędzonych przez nich 
w technikum w Nowej Wsi, a dzi-

siejszego wieczoru życzyli wszyst-
kim niezapomnianych wrażeń.

O dobrą zabawę zadbał zespół 
MAX, który zaprezentował nam 
wspaniałe przeboje – zarówno te 
najnowsze, jak i trochę starsze. 
Młodzież skwapliwie wykorzystała 
okazję do szaleństw na parkiecie. 
Najpiękniejsze momenty zabawy 
utrwalił nasz fotograf – Andrzej 
Pierzyna. O regenerację nadwą-
tlonych żywiołowymi tańcami 
sił zadbali rodzice i obsługa sali. 
Efektem tak doskonałej organiza-
cji balu była wspaniała atmosfera, 

wpływająca na intensywność zaba-
wy. Najbardziej wytrwali bawili się 
do czwartej rano.

Teraz maturzystom pozostało już 
tylko z równie niesłabnącym entu-
zjazmem przystąpić do wytężonej 
pracy, by rzetelnie przygotować się 
do egzaminów. Zapewne czeka ich 
jeszcze wiele trudnych prób, ale pa-
mięć o wspaniałej studniówkowej 
zabawie doda im energii i pozwoli 
uporać się z monotonią szkolnych 
dni.

 Ewa Malowaniec, Maria Kocewiak 
CKZiU w Nowej Wsi
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Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 21.03.2017 r. o godz.11.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 
przy ulicy Energetyków 16H w Radomiu:

– o powierzchni użytkowej – 1585 m² (budynek mieszkalny z 34 lokalami mieszkalnymi)
– cena wyjściowa  – 637 500,00 zł
– wadium  – 31 870,00 zł
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełno-
mocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, 
a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.
Wadium winno być uiszczone na podane niżej konto do dnia 20.03.2017 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 96 91150002 0120 0120 0300 0001
Informacje dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działki nr 62 o powierzchni 1585 m², udział wysokości 1/3 części w prawie 
użytkowania wieczystego działek 9/19 o pow. 1285 m² i 9/30 o pow. 2739 m², a także prawo własności budynku położonego na działce nr 62 stano-
wiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
Budynek ten to obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny, wielorodzinny użytkowany jako mieszkania socjalne. 
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z zabudowaną nieruchomością gruntową obowiązek usunięcia bezumownych użytkowników lokali mieszkal-
nych we własnym zakresie i na własny koszt.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00116452/3.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Opłaty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 048.384.06.40-42 wew. 329. 

O G Ł O S Z E N I E

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosz-

tów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków:
– Podejmowanie działalności go-

spodarczej od dnia 20 marca 2017 r. 
do dnia 18 kwietnia 2017 r.

– Rozwijanie działalności gospo-
darczej od dnia 21 marca 2017 r. do 
18 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: 
bezpośrednio do siedziby Stowa-
rzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 
w Zwoleniu przy ul. Wojska Pol-
skiego 78, 26-700 Zwoleń.

Ogłoszenie o naborach wnio-
sków oraz wszystkie dokumenty 
aplikacyjne wraz z niezbędnymi 
informacjami znajdują się na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia 
www.dir.zwolen.com

Planujesz aplikować o środki 
w ramach naborów wniosków ogła-
szanych przez Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo i Rozwój”? Przygotowujesz 
wniosek o przyznanie pomocy, 
bądź biznesplan? Masz wątpliwości 
czy możesz ubiegać się o wsparcie 
w ramach poddziałania 19.2? Jeśli 
tak, zapraszamy do skorzystania 
z bezpłatnych szkoleń z zakresu pisa-
nia wniosków o przyznanie pomocy na 
podejmowanie i rozwijanie działal-
ności gospodarczej w ramach trwa-
jących naborów wniosków.

Szkolenia skierowane są przede 
wszystkim do mieszkańców oraz 
przedsiębiorców z terenu gmin: 
Ciepielów, Jastrzębia, Jedlnia-Let-
nisko, Kazanów, Pionki, Pionki 
Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów, 
Zwoleń. 

Terminy szkoleń:
28 marca 2017 r. (wtorek) – podej-

mowanie działalności gospodarczej,
29 marca 2017 r. (środa) – rozwi-

janie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje, co do 

miejsca i godzin spotkań oraz pro-
gramu szkolenia zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej www.
dir.zwolen.com

ZAKRES TEMATYCZNY 
SZKOLEŃ:

– Omówienie wniosku o przy-
znanie pomocy oraz fi szki projek-
towej,

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” świadczy usługi nieodpłatnego bez-
pośredniego (osobistego) lub pośredniego (telefonicznego, elektronicznego) 
doradztwa dla wszystkich potencjalnych beneficjentów w ramach Wsparcia 
na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc 
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi akta-
mi prawnymi PROW 2014–2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

– Najważniejsze zasady przygotowa-
nia budżetu i harmonogramu projektu,

– Omówienie biznesplanu do 
wniosku o przyznanie pomocy,

– Omówienie warunków umowy 
o przyznanie pomocy.

Udział w szkoleniu należy zgło-
sić w formie elektronicznej na adres 
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl 
lub telefonicznie: tel. 48 676 20 29 
najpóźniej na 3 dni przed planowa-
nym terminem szkolenia. 

Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Obszar objęty Lokalną 
Strategią Rozwoju 

na lata 2014–2020
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 Ubiegł poniedziałek był świętem dla pracowników Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego w Radomiu. Adam Struzik, Marszałek Woj. Mazowieckiego 
i Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku oraz Rafał Rajkowski, czło-
nek jego Zarządu, wręczyli Wojciechowi Szafrańskiemu, lekarzowi pulmonolo-
gowi, dyplom i Medal Honorowy Pro Masovia. Uczynili to w dowód uznania dla 
cenionego lekarza za 50-letnią pracę, a 32 pracownikom przekazali podziękowania 
na piśmie. Dla personelu medycznego i pacjentów bezcenną rzeczą jest przekazany 
w tym dniu nowoczesny tomograf wartości 3,4 mln zł, zakupiony za pieniądze 
rządowe i samorządowe.

 Konkurs Gospodarczy Staro-
sty Radomskiego „Perła Powiatu”. 
Nazwa odpowiada na pytanie, kto 
jest jego głównym organizatorem. 
Ale nie byłby on rozstrzygnięty bez 
kapituły konkursu. Członkowie Za-
rządu Powiatu Radomskiego wraz 
ze starostą i pięcioosobową kapitu-
łą, zasiedli po części ofi cjalnej Gali 
VI Edycji „Perła Powiatu” w pierw-
szym rzędzie, by w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku obejrzeć 
występ Łódzkiej Orkiestry Kame-
ralnej i posłuchać jej solistów. 

 Idzie wiosna, a nadal 
dochodzą krytyczne głosy 
o wycinaniu drzew. Na jarmar-
ku podczas skaryszewskich 
Wstępów ujrzeliśmy bardzo 
budujący obrazek. Teresa 
Bartosiewicz, Przewodniczą-
ca Rady Powiatu w Radomiu 
i Henryk Słomka, Członek Za-
rządu Powiatu, kupują drzew-
ka, by zasadzić je na własnych 
działkach.

 Przeciwnicy protestu femi-
nistek, jak nazywają radomianki 
z Czarnego Protestu, traktowali  je za 
krzykliwe panie z miasta , nieszczę-
dzące nieobyczajnych okrzyków. 
8 marca okazało się, że uczestnicz-
ki ubiegłorocznego radomskiego 
„Czarnego Protestu”, przed którymi 
usprawiedliwiał się nawet uchodzący 
za twardziela poseł Marek Suski, po-
trafi ą także edukować, przekonywać, 
apelować. Edycję podpisywaną przez 
uczestników protestu wysyłają nie do 
władz PiS lecz do Prezydenta Miasta 
Radomia i miejskich rajców. Temat 
– edukacja uczniów, także seksualna.

 Za przykład fajnego podejścia do pań, nie tylko 
w Dniu Kobiet, mogą posłużyć władze Gminy Wolanów. 
Wójt Adam Gibała i jego samorządowe otoczenie, za-
prosili interesujących gości z innych miejscowości m.in. 
„Wesołego dziadka” z aktywnej społecznie podradom-
skiej wsi Bartodzieje i plastyczki z Radomia. Na zdjęciu 
pan wójt towarzyszy uczestniczkom wernisażu. Więcej 
– na str.  3 TR. 

 Skąd tyle radości i wzajemnego zadowolenia 
u gospodarzy Gminy Grabów nad Pilicą – jej wójta Eu-
zebiusza Strzelczyka (z lewej) i sekretarza Zdzisława 
Karasia? Domyślamy się, że tak otwarcie, serdecznie 
wyrażają zadowolenie z udanego spotkania z Paniami 
z okazji Święta Kobiet. Być może zwiastuny szybko zbli-
żającej się wiosny też wpłynęły na wyśmienity humor 
obu panów.

 Leszek Przybytniak jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mieszka w powiecie grójeckim i zajmuje 
się sadownictwem. Nie wiemy, czy ma w gospodarstwie konie. Przyjemnie na-
straja jednak fotka, na której widzimy Leszka Przybytniaka i jarmarcznego konia, 
w bardzo przyjaznych relacjach.

 Z ludowcami ziemi radomskiej spotkali się przedstawiciele władz PSL Ma-
zowsza, w tym poseł Mirosław Maliszewski, marszałek Adam Struzik – prezes 
ZW PSL, starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk – wiceprezes ZW oraz członko-
wie prezydium tego zarządu – Bożenna Pacholczak oraz jego radni – Zbigniew 
Gołąbek i Leszek Przybytniak. Dzielili się doświadczeniami i opiniami przydat-
nymi w rozmowach z ludźmi w okresie przygotowań do przyszłorocznych wy-
borów samorządowych. W dyskusji przewijał się temat reagowania na kłamliwe 
oskarżenia i argumenty coraz częściej używane m.in. przez konkurentów ze śro-
dowiska tzw. dobrej zmiany. Dyskutanci podkreślali, że członkom stronnictwa 
o 120-letniej tradycji nie wolno kłamać. Powinien ich cechować zdrowy chłop-
ski rozsądek i odwaga w wytykaniu fałszu zawartego w stosowanej demagogii 
i populizmie. Nie lękajcie się! – te słowa wypowiedziane przez papieża Polaka są 
nadal aktualne – powiedział jeden z uczestników dyskusji i został nagrodzony 
rzęsistymi brawami.

PRO MASOVIA...

Nie lękajcie się…

Jak przyjaciele…

„Perła 
Powiatu”

Zasadzą 
drzewka

Feministki 
edukują

Za zdrowie pań, 
panowie…

Skąd ta 
radość?


