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Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

W numerze:

 Z Kozienicami w szeroki 
świat przedsiębiorczości    3

 Biesiada gawędziarzy, 
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MOŻESZ DOSTAĆ 

DOFINANSOWANIE
czytaj na str. na str.

Radomskie 
Dni Techniki
Tegoroczne Radomskie Dni Techniki otworzył prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarzą-
du RR FSNT NOT. Ukierunkowane na innowacyjne i rozwojowe tematy seminaryjne, znalazły 
też odbicie w nagrodach VII edycji Radomskiego Lauru Techniki, jak i w wielu wystąpieniach, 
odczy tach, przemówieniach gości m.in. wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, posłów 
Roberta Mordaka i Leszka Ruszczyka, Wiceprezesa Federacji NOT Marka Grzywacza, wicepre-
zydenta Radomia Jerzego Zawodnika i starosty radomskiego Mirosława Ślifi rczyka. 

Nagrodami I stopnia, statuetka-
mi zostali uhonorowani: w kate-
gorii innowacje – mgr inż. Sławo-
mir Sokołowski – nauczyciel ZSE 
w Radomiu (przebudowa zasilania 
Fiata cinquecento ze spalinowego 
na elektryczny) i tenże Zespół Szkół 
Elektronicznych (kategoria oświa-

Po wystąpieniu prezesa od-
działu radomskiego SEP Wie-
sława Michalskiego, referatach 
mgr inż. Leszka Jastrzębiowskie-
go („Aktualne wyzwania rynkowe 
dla systemu elektroenergetyczne-
go”) i prof. UTH dr. hab. Krzysz-
tofa Śmiechowskiego („Odna-
wialne źródła energii – trend 
czy konieczność”), uczestnicy 
wysłuchali prelekcji pt. „Elektro-
mobilność – realizm czy utopia” 
Radosława Gutowskiego i dr. inż. 
Radosława Figury o systemach ła-
dowania pojazdów elektrycznych. 
O tym, że to już realia, prze-
konali ich przedstawiciele fi rm 
produkujących w Polsce osprzęt 
do samochodów elektrycznych, 
umożliwiając także przejażdżkę 
pojazdami „na prąd”. 

 Kilku zasłużonych członków 
SIMP, po wysłuchaniu odczytu 
na temat działalności związanego 
także z Radomiem prof. Janusza 
Tymowskiego, otrzymało odzna-
ki jego imienia, wśród nich Ma-
rian Błoński, były dyrektor ZM 
„Łucznik” w Radomiu.

Dzień zagospodarowany przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji zdominowało 
seminarium o stanie prac moder-
nizacyjnych na linii kolejowej 
nr 8, odcinek Warszawa Zachod-
nia–Radom. Przedstawiciele 
Biura Realizacji fi rmy PKP S.A. 
informowali, że nadal obowią-
zują terminy podpisanej umowy. 
Roboty budowlane na odcinku 
Czachówek–Warka i rozbiór-
kowe na stacjach i przystankach 
Warka-Radom rozpoczną się we 
wrześniu 2018 r. Pierwszy odci-
nek ma być gotowy w IV kwar-
tale 2020 r., drugi Warka-Radom 
w II kwartale 2021 roku. Koszt 
budowy całości 1,8 mld zł.

Radomskie Dni Techniki zwień-
czyli ciekawym całodniowym 
programem przedstawiciele Ma-
zowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. (M.K.)

ta). Nagrody II stopnia w postaci 
medali otrzymali: Renata Wiatrak 
i Jan Slażyński – Restauracja „Bolek 
i Lolek” (kat. innowacje), Józef Bakuła 
– dyrektor PUP w Radomiu (kat. ak-
tywność), Barbara Czerska – nauczy-
ciel ZSE, Wojciech Szymański – uczeń 
VI LO, Zespół Szkół Skórzano-Odzie-

żowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, 
Anna Wolska i Mirosława Szewczyk 
– nauczycielki tej szkoły i Piotr Szew-
czyk – wykładowca w Europejskiej 
Uczelni Społeczno-Technicznej 
w Radomiu. Nagrody III stopnia 
w postaci dyplomów wręczono 
4 uczniom VI LO i 1. z ZSE. 

Wielką popularnością cieszył się fiacik cinquecento, którego zasilanie z benzynowego na elektryczne „przerobił” nauczyciel ZSE Sławomir Sokołowski

Prof. Janusz Dyduch dokonuje otwarcia 4-dniowych Radomskich Dni Techniki
Obradom przysłuchują się przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń zrzeszonych w NOT. W pierw-
szym rzędzie zasiedli też przedstawiciele władz samorządowych Radomia i powiatu radomskiego
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W operacji ze strony RSzS 
uczestniczył dr n. med. Cezary 
Pastewka. Innowacyjność dotyczy 
przeprowadzenia zabiegu techni-
ką laparoskopową, która pozwala 
znacznie ograniczyć obciążenie pa-
cjenta, dzięki czemu chory szybciej 
wraca do normalnego życia, aktyw-
ności fi zycznej i pracy zawodowej.

Operacja polegała na usunięciu 
fragmentu moczowodu, który był 
uciskany przez naczynie krwio-
nośne, co z kolei powodowało 
u pacjentki ból i „niszczenie” nerki. 
– Staramy się podnosić standardy 
opieki nad naszymi pacjentami, 
dlatego Klinika Urologii Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii jest 
kolejnym ośrodkiem wysokospe-
cjalistycznym, z którym Radomski 
Szpital Specjalistyczny nawiązał 
ścisłą współpracę – mówi Elżbieta 
Cieślak, rzecznik prasowy radom-
skiej placówki.

Jeszcze w październiku w RSS 
zostaną wykonane pierwsze za-
biegi usuwania przepuklin tech-
niką laparoskopową. – Nasi chi-
rurdzy nawiązali już współpracę 
ze specjalistami z Samodzielnego 
Publicznego Centralnego Szpitala 
Klinicznego w Warszawie (szpital 
przy Banacha). Przypomnijmy, że 

Uroczystości odbyły się w miej-
scu, w którym przed laty mieściła 
się siedziba „elektronika”. – Jesteście 
jedną z najlepszych szkół w Polsce, 
a lista waszych sukcesów jest im-
ponująca. Stworzyliście placówkę, 
którą możemy stawiać za wzór – 
mówił Radosław Witkowski.

Prezydent Radomia podkreślił, 
że sukcesy jakie odnosi szkoła to 
efekt ciężkiej pracy nauczycieli. – 
Dziękuję wszystkim, którzy przez 
te lata kształcili kolejne pokolenia 
radomian – powiedział wręczając 
dyrektorowi szkoły pamiątkowy 
grawer. – Mam jednocześnie na-
dzieję, że ten sukces będzie in-
spiracją do stawiania przed sobą 
kolejnych wyzwań, których w tak 
szybko zmieniającym się świecie, 
w świecie nowych technologii jest 
bardzo wiele – dodał prezydent.

Dyrektor Zespołu Szkół Elek-
tronicznych Konrad Witkowski 
zapewnił, że szkoła wciąż chce się 

Rycerze Kolumba to organi-
zacja katolicka mężczyzn, pro-
wadząca działalność charyta-
tywną. W diecezji radomskiej 
skupia około tysiąca mężczyzn 
z 19 parafi i. Jak podkreślił je-
den z organizatorów zbiórki 
Andrzej Anasiak, akcja ma na 
celu nie tylko zakup sprzętu 
potrzebnego do ratowania nie-
mowląt, ale także aktywizację 
mieszkańców Radomia do dzia-
łań na rzecz innych. – Papież 
Franciszek zachęca nas do tego, 
byśmy wstali z kanapy i zrobili 
coś dobrego, jakieś konkretne 
dzieło miłosierdzia – powie-
dział Anasiak.

Do zbiórki makulatury włączy-
ły się już niektóre szkoły oraz fi r-
my z terenu diecezji radomskiej. 
– Liczymy na ludzi młodych, 
uczniów, studentów, ale także 
pracowników różnych zakładów 
pracy, w których działalność wo-
lontariacka jest coraz silniejsza – 
zaznaczył Anasiak.

Inkubator ma kosztować 
45 tys. zł. Jeśli ze sprzedaży ma-
kulatury uda się uzyskać więcej 
pieniędzy, zakupiony zostanie 
dodatkowy sprzęt medyczny. 

– Najwięcej, jak zwykle, mamy 
dzieci związanych ze sztukami 
plastycznymi, czyli rzeźbiarzy 
i malarzy. Tradycyjnie najwięcej 
wniosków wpływa z Zespołu Szkół 
Plastycznych. Drugą taką grupą są 
uzdolnieni muzycznie. Ale mamy 
również dzieci, które tańczą i mają 
inne uzdolnienia – wyliczał Krzysz-
tof Gajewski, przewodniczący ka-
pituły fundacji Polish Orphans 
Charity.

Przyznane stypendium może być 
przeznaczone wyłącznie na cele 
związane z rozwojem artystycz-
nym, np. na zakup instrumentów 
lub materiałów potrzebnych do 
pracy twórczej. – Moją pasją jest 
architektura wnętrz, a stypendium 
bardzo mi się przyda. Jestem już 
trzykrotną stypendystką. W tym 
roku stypendium przeznaczę na 
zakup artykułów plastycznych 
i nowego komputera. Będzie mi on 
niezbędny na studiach, które wy-
brałam – mówi Klaudia Dobroń.

– Jako że jestem na specjalizacji 
projektowanie grafi czne, to sty-
pendium przyda mi się w realizacji 
tegorocznego dyplomu i w dalszej 
mojej nauce, czyli na studiach – 
mówi z kolei Julia Brzeska. – Tań-
czę taniec towarzyski i przeznaczę 
swoje stypendium na zakup artyku-

Stypendia rozdane po raz jedenasty
Młodzi artyści z Radomia i regionu będą mogli spełnić marzenia oraz realizować swoje pasje. 
Już po raz jedenasty kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity przyznała stypendia naj-
zdolniejszej artystycznie młodzieży. W tym roku do Radomia trafi ło w sumie ponad 40 tys. zł. 
Kwota jednego stypendium to 2 751 zł netto.

łów tanecznych – deklaruje z kolei 
Jakub Urbański.

W uroczystości rozdania stypen-
diów wziął udział ambasador Ka-
nady w Polsce. – Najprzyjemniej-
sze w pracy dyplomaty jest to, że 
możemy pomagać ludziom. W tym 
przypadku wspieramy talenty tych 
młodych ludzi. Możemy spełniać 
ich marzenia i jest to jak najbardziej 
wyjątkowa uroczystość – mówił 
podczas uroczystości Jeremy Wal-
lace, ambasador Kanady w Polsce.

W tym roku fundacja przyznała 
stypendia 15 osobom z Radomia 
i regionu. – Już jedenasty raz mo-
żemy wspomóc młodych, zdolnych 
radomian. To dzieci i młodzież, 

która rozwija swoje artystyczne 
pasje, a fundacja Polish Orphans 
Charity została właśnie po to po-
wołana, żeby wspierać, rozwijać 
i kształtować ich talenty. Mam 
nadzieję, że w przyszłości będą 
takimi postaciami, jak choćby 
Klaudia Kowalik, która była 
stypendystką naszej fundacji, 
a teraz pięknie promuje Radom 
nie tylko w Polsce, ale także za 
granicą – powiedział prezydent 
Radosław Witkowski.

Przez 23 lata działalności 
w Polsce fundacja przeznaczy-
ła na stypendia w sumie ponad 
1 mln dolarów.

 UM Radom

Innowacyjna operacja
W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, pod okiem specjali-
stów w dziedzinie urologii: Jarosława Jaskulskiego i Mateusza 
Obarzanowskiego z Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii, przeprowadzona została operacja 21-letniej pacjent-
ki z wadą wrodzoną nerki.

nasi lekarze współpracują już ze 
specjalistami z Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Naczyniowej i Trans-
plantacyjnej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego oraz z Kli-
niką Kardiologii Interwencyjnej 
i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego w Ło-
dzi. Dzięki współpracy z lekarzami 
Kliniki WUM, w Szpitalu Miejskim 
przeprowadzono zabieg usunięcia 
przerośniętych przytarczyc – doda-
je Elżbieta Cieślak.

Do wąskiego grona ośrodków, 
w których wykonuje się ten zabieg, 
szpital przy ul. Tochtermana dołą-
czył w listopadzie ubiegłego roku. 
Natomiast dzięki współpracy z le-
karzami z Łodzi, w RSzS wykony-
wane są zabiegi ablacji migotania 
przedsionków metodą 3D. Ablację 
tą metodą wykonuje zaledwie kilku 
specjalistów kraju.

 źródło: radom24.pl

Jubileusz „elektronika”

rozwijać. – Współpracujemy z wie-
loma fi rmami z Radomia i regionu 
radomskiego. Nasi uczniowie mają 
możliwość odbywania praktyk 
w najnowocześniejszych zakładach. 
Zamierzamy też tworzyć nowe kie-
runki nauczania. Chcemy kształcić 
kolejnych bardzo dobrych specja-
listów i podtrzymywać tradycje 
dobrej szkoły promującej Radom 
– zapowiedział dyrektor.

Obecnie w Zespole Szkół Elek-
tronicznych kształci się ponad 800 
uczniów, którzy zdobywają wiedzę 
z zakresu elektroniki, mechatroniki, 
informatyki oraz automatyki. W ran-
kingach szkół ponadgimnazjalnych 
„elektronik” rokrocznie plasuje się 
w wojewódzkiej i krajowej czołówce. 
W przyszłym roku szkoła wzbogaci 
się o nowe wielofunkcyjne boisko. 
Powstanie ono dzięki wygranej w 
głosowaniu na projekty zgłoszone 
do Budżetu Obywatelskiego.

 UM Radom

W Zespole Szkół Muzycznych odbyła się jubileuszowa gala z 
okazji 50-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych. Zostały wrę-
czone m.in. medale Pro Masovia, nagrody Prezydenta Miasta 
Radomia, a także Laur Techniki.

Rycerze Kolumba 
zbierają makulaturę
Rycerze Kolumba rozpoczęli w diecezji radomskiej zbiórkę 
makulatury. Za pieniądze uzyskane z jej sprzedaży kupią 
inkubator, który przekażą do jednego ze szpitali. W akcję 
włączają się szkoły, fi rmy oraz organizacje pozarządowe.

Dar ma być przekazany w listopa-
dzie wybranemu szpitalowi z terenu 
diecezji radomskiej.

Rycerze Kolumba są znani 
w Radomiu ze swej działalno-
ści charytatywnej. Kilka lat temu 
zorganizowali akcję „Łuczniki dla 
Afryki”. Z całej Polski do Radomia 
spływały stare maszyny do szycia, 
które po naprawie i konserwacji 
wysłano do Zambii. Kilkaset ma-

szyn trafi ło do tamtejszych kobiet, 
dla których szycie stało się głów-
nym źródłem utrzymania. Rycerze 
Kolumba zbierali też w Radomiu 
rowery dla dzieci z najuboższych 
rodzin. Przeprowadzili zbiórkę pie-
luch jednorazowych dla hospicjum 
w Wilnie. Chętnie działają na rzecz 
lokalnych środowisk. Organizują 
charytatywne bale i koncerty. Do-
fi nansowują letni wypoczynek dla 
dzieci z niezamożnych rodzin.

Kilka dni temu Rycerze Kolumba 
zostali laureatami 13. edycji nagro-
dy „Viventi Caritate” („Żyjącemu 
Miłością”) przyznawanej w Rado-
miu przez Fundusz im. bp. Jana 
Chrapka osobom i instytucjom, 
które w sposób szczególny wyka-
zują się aktywnością na polu dzia-
łalności charytatywnej, społecznej, 
kulturalnej czy wychowawczej.

 źródło: radom24.pl
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Poznajmy się 
i dołącz do nas
Prężnie rozwijająca się ogólnopolska fi rma pośrednictwa 
ubezpieczeniowego ALWIS & SECURA otworzyła swój 
Oddział w Radomiu, na bazie funkcjonującego dotychczas 
Przedstawicielstwa.

ALWIS & SECURA to spółka, która 
od kilkunastu już lat cieszy się uznaniem 
klientów i uczestników rynku fi nansowo-
-ubezpieczeniowego. W fi rmie stawia się na 
rzetelne i godne zaufania relacje ze wszyst-
kimi uczestnikami rynku.

Radomski Oddział ALWIS & SECURA 
swoim zasięgiem obejmuje praktycznie 
teren byłego województwa radomskie-
go i ma swoje biura lub przedstawicie-
li m.in. w Radomiu, Grójcu, Zwoleniu, 
Warce, Szydłowcu, Przysusze, Kozieni-
cach. Ofertę ubezpieczeniową kieruje 
do osób fizycznych oraz firm. Dzięki 
współpracy z wieloma Towarzystwami 
Ubezpieczeniowymi, portfel produktowy 
obejmuje szeroki wachlarz ubezpieczeń: 
komunikacyjnych, majątkowych, zdro-
wotnych, na życie, odpowiedzialności 
cywilnej, od następstw nieszczęśliwych 
i innych.

Ważnym fi larem w fi rmie są produkty 
fi nansowe. Obok ubezpieczeń istotne miej-
sce w ofercie zajmują produkty bankowe 
(kredyty, pożyczki, polisy na raty) w tym 

m.in. programy o charakterze oszczęd-
nościowym (także inwestycyjno-kapi-
tałowym).

ALWIS & SECURA to jednak nie 
tylko działalność ubezpieczeniowa, 
ale również i pomoc potrzebującym. 
Spółka jest pomysłodawcą idei i za-
łożycielem Fundacji Chcę Pomagać 
(chcepomagac.org). 1 procent z każdej 
zawartej polisy przekazywany jest na 
rzecz Fundacji i trafi a do rąk tych, któ-
rzy takiej pomocy potrzebują.

ALWIS & SECURA to rozwijająca się 
prężnie fi rma, stąd w swojej ofercie ma 
również szeroki wachlarz współpracy 
dla fi rm i osób fi zycznych. Współpra-
cownicy nie zostają rzuceni na głębo-
ką wodę, z hasłem „radźcie sobie sami 
i pokażcie co umiecie”, ale otrzymują 
szeroko zakrojoną pomoc tak szkole-
niową, jak doradczą i marketingową. 

Więcej informacji uzyskać można 
w siedzibie Oddziału w Radomiu, tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną pod 
adresem: radom@alwis.pl

Z Kozienicami 
w szeroki świat 
przedsiębiorczości
W tym roku, realizując ustawowy obowiązek wynikający z zapisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, postanowił aktywnie 
włączyć się w organizowany od 2008 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W dniach 13–19 listopada na 
terenie Kozienic i powiatu kozie-
nickiego zorganizowane zostaną 
spotkania informacyjno-warsztato-
we: w szkołach średnich w dniach 
13–15 listopada, a 16 listopada 
„Dzień otwarty w Powiatowym 
Urzędzie Pracy”, podczas którego 
odbędą się warsztaty dla bezrobot-
nych i przedsiębiorców oraz będą 
udzielane porady.

Głównym wydarzeniem Świato-
wego Tygodnia Przedsiębiorczości 
będzie konferencja dla przedsię-
biorców, bezrobotnych oraz po-
szukujących pracy i pomysłu na 
biznes. Konferencja odbędzie się 
17 listopada w sali kameralnej Cen-
trum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. 

– Podczas konferencji zaprezen-
towane zostaną możliwości pozy-
skiwania środków na rozpoczęcie 

i prowadzenie biznesu oraz inne in-
strumenty wspierające rynek pracy, 
którymi dysponuje PUP w Kozieni-
cach – powiedział dyrektor Jan Mazur. 
– Przedstawimy przykłady i praktyki 
osób korzystających z tych instru-
mentów. Zaplanowane zostały rów-
nież prelekcje przedstawicieli m.in. 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia 
w Radomiu, Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka”, Fundacji Przedsiębior-
czości i Rynku Pracy, Wyższej Szkoły 
Handlowej w Radomiu. Konferencji 
towarzyszyć będą stoiska informa-
cyjne doradców pracy, kancelarii po-
datkowych, czy biur rachunkowych, 
gdzie skorzystać będzie można z bez-
płatnych konsultacji.

Organizatorami i partnerami 
przedsięwzięcia są: Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach, Wo-

Dyrektor Jan Mazur
Jan Mazur, dyrektor PUP w Kozienicach od 1 sierpnia br., ma 59 lat. 

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Po studiach osiadł 
w Kozienicach, gdzie od 35 lat zbiera doświadczenie zawodowe na 
różnych stanowiskach, w tym kierowniczych w: Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Prowadził również własną działalność gospodar-
czą. Ma wieloletnie doświadczenie w służbach rynku pracy oraz ad-
ministracji: w latach 1999-2006 był Naczelnikiem Wydziału Ewidencji 
Świadczeń i Informacji PUP w Kozienicach, a w latach 2006–2017 
pracował w Starostwie Powiatowym w Kozienicach na stanowisku 
Koordynator ds. Zamówień Publicznych. W pracy ceni sobie profe-
sjonalizm, zaangażowanie i pracę w zespole oraz możliwość rozwoju 
własnego i współpracowników.

Dyrektor Jan Mazur w życiu prywatnym jest żonaty, ma dwie córki 
oraz jedną wnuczkę. Wolne chwile poświęca rodzinie, aktywności 
sportowej (turystyka rowerowa), a także czytaniu, głównie książek 
historycznych. Interesuje się również mechaniką. 

jewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
– Filia w Radomiu, Powiat Kozie-
nicki, Gmina Kozienice, Samorzą-
dowe Forum Ziemi Kozienickiej, 
Fundacja Przedsiębiorczości i Ryn-
ku Pracy, Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”, Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Projektów Unijnych. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęli: 
Adam Struzik – Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, Andrzej 
Jung – Starosta Powiatu Kozienic-
kiego, Tomasz Śmietanka – Bur-
mistrz Gminy Kozienice.

Zapraszamy do udziału w tym 
wydarzeniu, a szczegółowe infor-
macje pojawią się niebawem na 
plakatach, na stronach interneto-
wych organizatorów i partnerów 
przedsięwzięcia.

 Jacek Lombarski
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Od 30 października 2017 r. 
do 10 stycznia 2018 r. mikro, 
małe, średnie i duże przedsię-
biorstwa oraz powiązania ko-
operacyjne będą mogły ubiegać 
się o fundusze na realizację pro-
jektów badawczo-rozwojowych 
nad nowymi produktami. Chodzi  
o poszukiwanie nisz rozwojo-
wych i innowacyjnych, dlatego 
prace muszą wykraczać poza 
obszary inteligentnej specjaliza-
cji Mazowsza (wysoka jakość 
życia, bezpieczna żywność, in-
teligentne systemy zarządzania  
i nowoczesne usługi dla biznesu). 
Przedsiębiorcy mogą otrzymać  
od 250 tys. zł do 2 mln zł. Na 
realizację prac będzie czas do 
połowy 2020 roku. Konkurs or-
ganizuje Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych. 

Większą szansę na dofinan-
sowanie będą miały projekty 
przyczyniające się do powsta-

wania nowych miejsc pracy  
w obszarze badań i rozwoju, cha-
rakteryzujące się nowością wyni-
ków prac na rynku oraz firmy de-

klarujące zaangażowanie finansowe 
powyżej wymaganych 20 procent 
- powiedział Mariusz Frankowski 
Dyrektor MJWPU.

Przedsiębiorco, rozwiń swój biznes z funduszami unijnymi

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach  
i złóż wniosek o dofinansowanie. Fundusze z RPO WM są naprawdę  
w Twoim zasięgu!

Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie  
www.funduszedlamazowsza.eu. 

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Fundu-
szy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 
74, lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a, tel. 22 542 27 13, infolinia:  
801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), 
e-mail: punkt_radom@mazowia.eu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować projekty unijne, przy-
jedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie  
www.forumrozwojumazowsza.eu.

Przed przedsiębiorcami kolejna szansa na otrzymanie unijnego dofinansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Tym razem wsparcie obejmie 

eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych, a pula środków to ponad 21 mln zł.

W Radomiu działa około 500 
różnego rodzaju organizacji, 
począwszy od klubów sporto-
wych, organizacji zajmujących 
się kulturą, szeroko rozumianą 
edukacją czy zrzeszających np. 
seniorów. Wiele z tych organi-
zacji angażuje się w prace 10 ra-
domskich Centrów Aktywności 
Lokalnej.

„Paczka…” ma już w tym roku swoją trze-
cią edycję. W zbiórce artykułów uczestniczy 
co roku coraz więcej szkół, przedsiębiorstw, 
służb mundurowych i osób prywatnych. 
Akcja obejmuje kilka powiatów. Efektem 
zeszłorocznej zbiórki było 1350 kg artyku-
łów żywnościowych i chemii gospodarczej, 
które podzielono na 65 paczek dostarczo-
nych do, wskazanych przez Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej osób, 
uczestników walki o niepodległość, a dziś 
będących w największej potrzebie, często 
ciężko chorych, lub po prostu w zaawanso-
wanym wieku. Nagrodą za pamięć często 
były łzy wzruszenia w ich oczach. 

Wyróżnienie to dało kwali-
fi kację grupy do XXXIV Ogól-
nopolskiego Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 
W październiku spektakl został 
ponownie zaprezentowany na 
scenie Domu Kultury w Tarno-
grodzie. Obrzęd otrzymał wyróż-
nienie i nagrodę burmistrza tego 
miasta. Na ten sukces złożyły się 

„Mieszkańcy 
– Mieszkańcom”
Festyn „Mieszkańcy – Mieszkańcom” odbył się na radomskim Rynku. Celem organizatorów – 
Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza – było zaprezentowanie działań i osiągnięć organizacji 
pozarządowych działających przy Centrach Aktywności Lokalnej, nawiązanie współpracy między 
tymi organizacjami, a także 
zachęcenie mieszkańców 
Radomia do włączenia się 
w działalność trzeciego sektora.

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców z Mroza pokazało te orga-
nizacje, ich profi le działalności, 
osiągnięcia, a przede wszystkim 
ludzi, którzy w nich działają. 
Jednocześnie zachęcili same 
organizacje do nawiązywania 
częstszej i bliższej współpracy, 
do przygotowywania wspólnych 
przedsięwzięć dla mieszkańców. 
Samych radomian piknik miał 
zachęcić do jeszcze większej 
aktywności i zaangażowania 
w prace III sektora.

 źródło: radom24.pl

Sukces „Grabowianek”
Podczas tegorocznego Międzywojewódzkiego Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej, który odbył się na początku lutego tego roku, ze-
spół Grabowianki został wyróżniony za przedstawienie obrzę-
du „Wigilijny dzień w Grabowie”. 

wspólne starania zespołu oraz do-
bra współpraca z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Przyłęku, przychyl-
ność Wójta Gminy Przyłęk, a także 
współpraca z Domem Kultury 
w Zwoleniu i Mazowieckim Urzę-
dem Marszałkowskim Delegatura 
w Radomiu.

 Natalia Przepiórka
Kierownik Zespołu „Grabowianki”

„Paczka dla bohatera” 
po raz trzeci
Akcja o tej symbolicznej nazwie to nie tylko pomoc materialna, czyli pro-
dukty żywnościowe i chemia gospodarcza, ale to, co jest najważniejsze 
w tej idei i co najbardziej wzrusza jej adresatów – pamięć o nich.

Koordynatorem zbiórki darów jest Ju-
styna Bujek, nauczycielka historii w ZSZ 
im. Hubala w Radomiu oraz kpt. Bogdan 
Korycki, przedstawiciel Służby Więziennej. 
W zbiórce i dostarczaniu darów pomoc 
niosą funkcjonariusze służb munduro-
wych tj. Policji, Straży Miejskiej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Wojska, Służby 
Więziennej i Straży Granicznej.

Zbiórka artykułów rozpoczyna się 10 li-
stopada i każdy nawet drobny dar dla na-
szych bohaterów jest mile widziany. Miej-
scem składania darów jest ZSZ im. Hubala 
w Radomiu przy ul. Grzecznarowskiego 2.

 Jacek Lombarski

Efekt zeszłorocznej „Paczki dla bohaterów”, która jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia trafiła w ich ręce
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www.zwolen.pl

Biesiada gawędziarzy, 
poetów i śpiewaków
W zwoleńskim Domu Kultury już po raz 34. biesiadowali gawędziarze, poeci i śpiewacy.
Zwiększającą się z roku na rok ilość dzieci i młodzieży uważają inicjatorzy i organizatorzy za duży sukces. 

Pomysłodawca „Biesiady” – 
znawca i wielki miłośnik kultury 
ludowej, Adolf Krzemiński, w jed-
nej osobie szef Grupy Literackiej 
„Łuczywo” w Radomiu, wiceprze-
wodniczący Towarzystwa Miłośni-
ków Poezji Jana Kochanowskiego 
„RENESANS” oraz wieloletni, 
merytoryczny pracownik instytu-
cji samorządu woj. mazowieckiego, 
zwraca uwagę na wielkie zaangażo-
wanie władz samorządowych gminy 
i powiatu zwoleńskiego, sąsiednich 
gmin oraz zespołów ludowych. 
Starostowie i burmistrzowie od 
początku uczestniczą w otwarciu 
popularnej imprezy, fundowaniu 
i wręczaniu nagród. Przyjeżdżają 
też parlamentarzyści, radni oraz 
przedstawiciele instytucji r samo-
rządowych.

Podobnie było i tym razem. Pa-
tronat honorowy sprawowali: Adam 
Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Starosta Zwoleń-
ski Waldemar Urbański i Burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska. Tym 
razem głównymi organizatorami był 
Zwoleński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Dom Kultury, pełniący od 
początku rolę gospodarza. Jurorzy to 
właśnie: Adolf Krzemiński, Marian 
Popis prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Poezji Jana Kochanowskiego 
„RENESANS” i Anna Wieczerzyń-
ska dyrektor Domu Kultury w Zwo-
leniu, związana pracą z tą placówką 
od początku „Biesiady”. 

Rozpoczęło się wszystko zgod-
nie z nazwą i… regulaminem. Stoły 
usytuowane w części piwnicznej 
DK zostały zastawione tradycyj-
nym wiejskim jadłem i napojami, 
przygotowanymi przez panie ze 
zwoleńskiego zespołu „Gotardo-
wie” pod pieczą jego seniorki Joan-
ny Tęczy, słuchaczek Zwoleńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z przewodniczącą Barbarą Biskup-
ską oraz członkinie innych zespo-
łów ludowych. Przed rozpoczęciem 
wielogodzinnych przesłuchań arty-
stycznych, uczestnicy uczcili pamięć 
zmarłych uczestników poprzednich 
„Biesiad”. Było śpiewnie, muzykal-
nie i dowcipnie. 

Wieczorem przewodniczący jury 
Adolf Krzemiński obwieścił wszem 
i wobec, że nagrody otrzymają 
wszyscy śpiewacy, gawędziarze 
i poeci. Pierwszeństwo śpiewaków 
na listach nagrodzonych, wbrew 
kolejności w nazwie „Biesiady”, 
wynika z mnogości ich zgłoszeń 
do konkursu.

Główne nagrody otrzymali: Elż-
bieta Adamus z Brogowa, Krysty-
na Ciesielska z Korzyc, Marianna 
Cieślak z Przystałowic, Władysław 
Gawęda z miejscowości Wysoka, 
Anna Erbel z Aleksandrowa, Bogu-
sława Grzywa, Barbara Kietlińska 
i Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich, 
Ewa Jelonek z Gąsaw Rządowych, 

Krystyna Krajewska i Maria Jana-
czek z Łaguszowa, Wanda Kra-
wiec ze Strykowic Górnych, Maria 
Oracz z Woli Gałeckiej, Teresa Pa-
luch z Gutowa, Jadwiga Skoczylas 
z Mierziączki, Elżbieta Szczepanek 
z Mszadli Nowej, Danuta Woźniak 
ze Zdziechowa, Helena Wyrwiń-
ska z Korzyc, Natalia Przepiórka 

z Grabowa nad Wisłą, Krystyna Gaca 
z Przystałowic Małych i Zofi a Tęcza 
ze Zwolenia. Były też nagrody specjal-
ne. Stowarzyszenie Grupa Literacka 
„Łuczywo” przyznała nagrody Zofi i 
Kucharczyk z Gałek Rusinowskich 
i Jolancie Stachowicz z Mirowa. 
Otrzymał ją też występujący poza 
przeglądem zespolik dziecięcy z Ty-

mienicy za wdzięcznie zaśpiewaną 
tradycyjną piosenkę „Gaiczek zielo-
ny”. Nagrody pieniężne ufundowali: 
samorząd województwa mazowiec-
kiego, starosta zwoleński, burmistrz 
Zwolenia, europoseł Zbigniew Kuź-
miuk i Forum Młodych Ludowców. 
Rzeczowe także Muzeum Wsi Ra-
domskiej i Wójt Gminy Policzna.

Wręczali je fundatorzy lub ich 
przedstawiciele i jurorzy. W imie-
niu marszałka Adama Struzika 
– przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego, radny sejmiku Zbigniew 
Gołąbek.

Wspólnie przygotowaną część 
artystyczną zaprezentowała Kape-
la Wsi Warszawa pod szefostwem 
Macieja Czajkowskiego i Kapela 
Zdzisława Kwapińskiego. Utrzymu-
ją one ze sobą kontakty artystycz-
ne. Z Domem Kultury w Zwoleniu 
Maciej Czajkowski rozpoczął je 
przed 20. laty współpracą z Ze-
społem Ludowym w Strykowicach 
Górnych i nieżyjącym już małżeń-
stwem Żdżalików, podtrzymywane 
przez ich córkę panią Urszulę Ada-
miec. Wspólny występ był rzęsiście 
oklaskiwany przez wypełnioną 
widownię. 

 (M.K.)

Twórcy i artyści ludowi zasiedli przy suto nakrytych stołach

Tremę, towarzyszącą przesłuchaniom, łagodziły taneczne przerywniki

Ogłoszenie wyników konkursu Foto-Lato

Wspólny koncert zaprzyjaźnionych kapel

Organizatorzy i gospodarze

Jurorzy (z prawej) nie wyglądali na surowych

Laureaci z gospodarzami i z gośćmi

Rozmowa kuluarowa z panią burmistrz
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę C+E 
kraj, stała trasa

tel. 606 200 153

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

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

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

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

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

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

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

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

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

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

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

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

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

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

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

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.

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.
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Gmina Przysucha

Wystawa 
„Prawda w miłości”
„VERITATEM FACIENTES IN CARITE” – pod takim tytułem 
otwarto w przysuskim Domu Kultury wystawę poświęconą ks. 
profesorowi Wincentemu Grantowi (1900–1979), który 
w latach 1965-1970 był rektorem KUL-u. Uroczystość zgroma-
dziła liczne grono kapłanów, Sióstr Służek NMP Niepokalanej 
z Mariówki, młodzież szkolną, mieszkańców Przysuchy i okolic.

Uczestników uroczystości powi-
tał Burmistrz Gminy i Miasta Przy-
sucha Tadeusz Tomasik. Wystawę 
zaprezentował ks. prof. dr hab. 
Zdzisław Janiec (KUL), postulator 
procesu beatyfi kacyjnego, a następ-
nie ks. bp Henryk Tomasik dokonał 
jej otwarcia. Wystawie towarzyszyły 
wspomnienia o ks. rektorze, któ-
rych autorkami były Siostry Służki: 
s. dr Halina I. Szumił – długolet-

Wspomnienia sprzed lat snuły pa-
nie Barbara Gaworek, szefowa miej-
scowego Klubu Seniora Uniwersytetu 
III Wieku, i Anna Lipska z MOK-u. 
Opowiadały ze swadą o początkach 
Dnia Seniora przed dziewiętnastu laty, 
o determinacji i staraniach o środki na 
organizację święta.

Potem na scenie zaprezentował 
się śpiewający zespół z Uniwersyte-
tu III Wieku z Pionek na czele z wy-
mienioną wyżej Barbarą Gaworek. 

Ucichły oklaski, a do publiczności 
przemówiła… Hanka Bielicka, 
a ściślej rzecz biorąc Irena Nalewaj-
ko, na co dzień szefowa pionkow-
skiego Stowarzyszenia Seniorów 
„Kontrast”, która tym razem wcie-
liła się w rolę wielkiej, nieżyjącej 
już, artystki.

Monolog oklaskiwali zatem 
członkowie klubów seniora (oprócz 
już wymienionych), o wdzięcznych 
nazwach – „Sobótka” z Czarnolasu, 

Warsztaty fl orystyczne 
w Nowej Wsi
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi odbyły się pierwsze w roku szkolnym 2017–2018 warsztaty 
fl orystyczne w ramach „Koła zainteresowań fl orystycznych”.

Tematyką spotkania była fl ory-
styka funeralna, której podstawy 
zaprezentował gość specjalny – 
Magdalena Kurek, specjalizująca 
się w wykonywaniu kompozycji 
roślinnych. W warsztatach bra-
li udział uczniowie klas I, II i III 
Technikum architektury krajobra-
zu, którzy po ciekawym pokazie 
wykonywali własne kompozycje 
fl orystyczne, związane z tematyką 
warsztatów. 

Serdecznie dziękujemy Pani 
Magdalenie Kurek za przeprowa-
dzenie ciekawego pokazu fl ory-

stycznego oraz wskazówki doty-
czące przygotowania materiału 
roślinnego.

W imieniu opiekunów oraz człon-
ków „Koła zainteresowań fl orystycz-
nych” zachęcamy do udziału w kolej-
nych warsztatach, które odbędą się 
w grudniu bieżącego roku. Szczegó-
łowe informacje na temat kolejnego 
spotkania zamieszczone zostaną na 
stronie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Zapraszamy!
 Katarzyna Smolarek, 

Marlena Chustecka

„Na tropie afery, gdzie 
podziały się litery?!”
W ramach jubileuszu 70-lecia biblioteki, iłżecka biblioteka zaprosiła dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Iłży na spektakl promujący czytelnictwo wśród najmłodszych.

Z przedstawieniem „Na tropie afe-
ry, gdzie podziały się litery?!” przy-
jechał Teatr edukacji i profi laktyki 
„Maska” z Krakowa. Główną kanwą 
scen w przedstawieniu, był motyw pu-
stej książki bez literek. Taka sytuacja 
wydarzyła się w pewnej bibliotece po 
tym, jak mali czytelnicy przestali przy-
chodzić wypożyczać książki. Bibliote-
karka tamtejszej biblioteki podejrze-
wała, że ktoś te litery ukradł i poprosiła 
o pomoc detektywa. Kiedy specjalista 

rozpoczyna śledztwo, trop prowadzi 
do Artystki Jesiki Aplauz Bzyk. Litery 
były jej potrzebne do zapisywania po-
mysłów, a także do tworzenia nowych 
tekstów. Artystka jednak przekonała 
Detektywa, że litery zapisane w no-
tatkach są jej własnością. Śledztwo 
jest kontynuowane przez Detekty-
wa, który uważnie wertuje wszystkie 
znane książki z bajkami. Kiedy jest już 
pewien, że znalazł winnego, następuje 
całkowity zwrot akcji. 

nia sekretarka ks. prof. Wincentego 
Granta, s. Stanisława Latek i s. dr 
Maria Wójcik – wieloletnia pra-
cowniczka redakcji Encyklopedii 
Katolickiej i współpracownica ks. 
profesora.

Wspomnienia sióstr były wzbo-
gacone śpiewem chóru szkół pro-
wadzonych przez Zgromadzenie 
Sióstr Służek w Mariówce.

 (Jac)

Święto seniorów w Pionkach
„Promyk Nadziei” z Pionek, „Pół-
borzanki” z Augustowa oraz sto-
warzyszenia „Senior” z Radomia. 

Organizatorzy corocznego 
spotkania przekazali podzięko-
wania władzom powiatu i mia-
sta za wspieranie seniorskich 
organizacji i kolejnych spotkań. 
W imieniu starosty Mirosława Śli-
fi rczyka seniorom za ich aktyw-
ność, kultywowanie tradycji i roz-
wój kultury podziękował rzecznik 
prasowy Marek Oleszczuk. O roli 
organizacji seniorskich w rozwo-
ju miasta i regionu mówiła także 
wiceburmistrz Pionek Jolanta 
Sarnecka. Przedstawiciele sa-
morządów, również obecny wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Kazimierz Myśliwiec, obiecali 
dalsze wsparcie dla działalności 
organizacji zrzeszających osoby 
w nieco późniejszym, jak pod-
kreślano żartobliwie i z sympatią, 
wieku młodzieńczym.

Po czym wszyscy, gospodarze 
i goście, odebrawszy ufundowa-
ne przez starostę i burmistrza 
zasłużone upominki oraz pre-
zenty, ruszyli w tany. 

 Starostwo Powiatowe 
w Radomiu

Panie i panowie w szykownych strojach wypełnili po brzegi salę 
widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach. 

 Wszyscy dowiadują się, że 
literki odeszły z książek przez 
nieczytające dzieci. Mali czytel-
niczy z Iłży, obiecali panu Detek-
tywowi i Jesice Aplauz Bzyk, że 
oni książki czytają i są zapisani 
do iłżeckiej biblioteki, jak rów-
nież do biblioteki w szkole, i taka 
sytuacja, że natrafi my na książkę 
bez literek tu nigdy nie będzie 
miała miejsca. 

 Małgorzata Kosel MGBP Iłża
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 Hm. Bogumiła Klepacz, komendantka Kręgu Seniorów „KONARY” przy 
Hufcu ZHP – Radom Miasto, przewodniczyła w Klubie ,,Łaźnia” spotkaniu pn. 
„Z Przeszłości w Przyszłość”. Tradycyjne ognisko imitowały świece. Pierwszą 
zapalił otwierający je komendant hufca hm Bartosz Bednarczyk. W tym roku 
prelegenci przybliżyli dokonania 5. zmarłych: patrona hufca Stanisława Wer-
nera, gen. Kazimierza Załęskiego ps. „Bończa” oraz harcmistrzów: Edmunda 
Padewskiego, Jadwigi Piękoś i Mariana Młodawskiego. Działalność trójki 
harcmistrzów, już w warunkach pokojowych, ciekawie przedstawili ich pod-
komendni, uzupełniając je piosenkami i deklamowanymi wierszami druhny 
Zofi i Falkiewicz. Przed Zaduszkami członkowie Kręgu Seniorów „KONARY” 
odwiedzą groby radomskich harcerzy, czcząc w ten sposób ich dokonania.

 Wiadomo wszem i wobec, że zawód stra-
żaka jest najbardziej lubiany przez Polaków. 
Doceniają druhów ochotników władze sa-
morządowe Mazowsza. Podczas uroczystości 
jubileuszu 90-lecia OSP w Chynowie, radni, 
jednocześnie przewodniczący komisji Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego – Leszek 
Przybytniak i dh Zbigniew Gołąbek, przeka-
zali na ręce prezesa OSP, dh. Adama Jędrzej-
czaka, przyznany jubilatom przez Marszałka 
Adama Struzika Medal PRO MASOVIA. 

 Podczas 103. rocznicy bitwy pod Anie-
linem i Laskami, wójta gminy Magnuszew, 
Marka Drapałę, generała brygady Korpusu 
CSLI Sił Powietrznych, opiekuna licznych 
miejsc pamięci na terenie gminy Magnu-
szew, spotkała miła niespodzianka. Od 
przedstawicieli Związku Weteranów i Re-
zerwistów WP: Andrzeja Stefańskiego wice-
prezesa oddziału powiatowego w Radomiu 
(z prawej) i Jerzego Sienkiewicza – sekreta-
rza oddz. pow. w Kozienicach (w zielonym 
mundurze), którym towarzyszyl Robert 
Kowalczyk, wójt gminy Garbatka-Letnisko 
otrzymał w prezencie bagnet wyproduko-
wany w radomskiej Fabryce Broni. 

 Jan Mazur (po prawej) od 1 sierp-
nia br. dyrektor PUP w Kozienicach, 
ma wspólny język i zainteresowania 
ze swym zastępcą Krzysztofem Zają-
cem. Jan Mazur czyta książki histo-
ryczne, a Krzysztof Zając nie tylko je 
pisze i wydaje, ale również realizuje 
plenerowe inscenizacje historyczne, 
których widzem jest m.in. jego szef.

 Niedzielnej, zwoleńskiej ,,Biesiadzie 
gawędziarzy, poetów i śpiewaków”, to-
warzyszyło otwarcie pokonkursowej do-
rocznej wystawy pt. ,,Foto – Lato 2017”. 
52 nadesłane fotogramy i uśmiechnięte 
twarze promotorów dowodzą, że kon-
kurs wypadł super. Na fotce od prawej: 
burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, 
przewodniczący komisji konkursowej 
Waldemar Gołdziński i dyrektorka DK 
Anna Wieczerzyńska podczas otwarcia 
wystawy. Więcej o ,,Biesiadzie” i konkur-
sie na str.  5

 W supermarkecie przy ul. Struga 60 jest zlokalizowana restauracja 
o wdzięcznej nazwie „Bolek i Lolek”. Prowadzona jest profesjonalnie, skoro 
jej właściciele zostali uhonorowani nagrodą II stopnia (kategoria Innowacje) 
w konkursie Radomskich Dni Technika. Laureatów Renatę Wiatrak, Artura 
Wiatraka i Jana Ślażyńskiego honorują: prof. dr hab. Janusz Dyduch, Prezes 
Zarządu RR FSNT NOT (z prawej) i mgr inż. Stanisław Wójcik – jego wice-
prezes. Więcej na str.  1. 

 Tematem zwołanej w siedzibie ZM PSL w Radomiu konferencji prasowej nie 
było powiadomienie mediów o radości z wejścia w życie ustawy o nowym święcie, 
lecz obawy o zagrożone przywileje emerytalne rolników. W końcu br. kończy się 
termin obowiązywania ustawy, uprawniającej mężczyzn do przechodzenia na 
emeryturę już po ukończeniu 60. lat, a kobiet po 55. latach. Zapis prawny ustalał, 
że jeśli do końca 2017 r. dochodowość rolników będzie podobna do notowanej 
w roku 2012, ten przywilej zostanie przedłużony na kolejne 5 lat. Uczestnicy kon-
ferencji: poseł Mirosław Maliszewski oraz dwaj członkowie władz PSL – dyrektor 
miejscowego PUP Józef Bakuła i starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk dawali do 
zrozumienia, że tzw. dobra zmiana, mimo głosów podnoszonych na zebraniach 
wiejskich i interwencji przedstawicieli PSL, nie zajmuje stanowiska w sprawie 
bardzo nurtującej wielomilionową rzeszę rolników.

 Na terenie byłej radio-
stacji, między ulicami Przy-
tycką, Listopadową, Radiową 
i Uniwersytecką powstaje 
w Radomiu duże osiedle miesz-
kaniowe o wdzięcznej nazwie 
IDEA. Inwestorami są Rosa 
Invest (Grupa Rosa) i Unide-
velopment (Grupa Unibep). 
Rozpoczęła się już budowa 
pierwszego bloku. Roboty na 
dużą skalę ruszą w przyszłym 
roku. Inwestorzy przewidują, że 
budowa nowoczesnego osiedla 
dla kilku tysięcy rodzin potrwa 
od 7 do 8 lat.Zaduszkowe wspomnienia 

Medal dla „Bolka i Lolka”

Piękna IDEA

Zasłużeni 
dla Mazowsza

Co z rolniczymi emeryturami? 
Biesiada z Foto-Lato

Przy okazji rocznicy

Nowi dyrektorzy 
PUP w Kozienicach


