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Urodziny „Bolka i Lolka”
Radomska restauracja przy ulicy Struga 60, o wzbudzającej życzliwość nazwie „Bolek i Lolek”, obchodziła w ubiegłym tygo-
dniu pierwszą rocznicę działalności. Jak tradycja nakazuje, nie obyło się bez balonów, tortu, szampana, nawet bezalkoholowe-
go, gratulacji dla gospodarzy, przeplatanych życzeniami i opiniami klientów.

Miły personel oferował smaczne 
potrawy po cenie obniżonej  do  6,99 zł 
(tańsze  o 3 zł). Co 30. konsument 
mógł liczyć na gratisowy obiadowy 
voucher. Dania przygotowywały 
znawczynie polskiej, tradycyjnej 
kuchni, wedle receptury przekazanej 
im przez mamy i babcie. Półprodukty 
pochodzą z rolniczych gospodarstw 
ekologicznych. O urozmaicenie uro-
dzin melodyjnymi utworami, zadbał 
pomysłowy  DJ Maciek.  

Rozmawialiśmy ze zmieniają-
cymi się niczym w kalejdoskopie 
konsumentami, w wieku od kilku 
lat do 80. z plusem. Wielu z  nich 
przychodzi do restauracji od dnia 
jej otwarcia. Pamiętają, że wypo-
wiedziane przed rokiem słowa 
o tym, że dla „Bolka i Lolka”, klient 
zawsze będzie najważniejszy, po-
twierdzają się. Samoobsługa jest 
też dobrą praktyką, bo  moż-
na wybrać to, co nam smakuje 
i w odpowiedniej ilości. Ceny też 
są przystępne. Urozmaicony ze-
staw dań i ich  smak przypomina-

jący lata dzieciństwa, zachęcają do 
przekroczenia progu  restauracji 
zlokalizowanej na parterze Cen-
trum Handlowego „Przy Struga”, 
sprzyjają utrwalaniu więzi z „Bol-
kiem i Lolkiem”. A przyzwycza-
jenie jest drugą naturą człowieka 
–  przywołują przysłowie. 

Na urodzinach spotkaliśmy wielu 
znajomych. Zdzisław Radulski, zali-
cza  siebie do kategorii wiekowej 80+, 
to prawdziwy hrabia. Ceniony przez 
piłkarzy „Radomiaka” i ich trenerów,  
jako świetny masażysta i z tej racji 
lubiany też przez  kibiców, wybrał 
,,Bolka i Jolka”. Wierzy, że pod koniec  
budowy hali widowiskowo-sportowej 
i stadionu zaczną tu przychodzić ki-
bice. A jest ich tysiące. Justyna i Piotr 
(lat 20+) też mieszkają Nad Potokiem. 
Zaczęli przychodzić zaraz po otwar-
ciu i… smakują im obiady. Pani Aneta 
przyszła z synkami, właśnie w wieku 
Bolka i Lolka. Chłopcy czują się tu, jak 
w domu. Zaprzyjaźnili się  też z DJ. Jan 
Iwanicki, szef znanej radomskiej fi rmy 
nauki jazdy, przychodzi z małżonką. 
Uznali, że nie ma potrzeby pitraszenia 
obiadów w domu. Jedna z pań urzą-
dziła w dzień urodzin „Bolka i Lolka”, 
własne 80-lecie, na zbiorowej sali. Była 
zadowolona.

Gospodarze  imprezy Jan Gu-
staw Ślażyński i Artur Wiatrak 
zwierzyli się, że pomysł prowa-
dzenia restauracji samoobsłu-
gowej zrodził się spontanicznie, 
podczas pobytu w górach. Podjęli 
odważną decyzję i przekonali do 
niej własne małżonki oraz krew-
nych. Renata Wiatrak dodała, że 
zmierzają do zainteresowania 
smacznymi, zdrowymi daniami 
domowymi szerszą społecz-
ność Radomia i okolic. Vis  a vis  
restauracji znajduje się sala 
mieszcząca do 150 osób, w któ-
rej można organizować imprezy 
okolicznościowe. Myślą m.in. 
o seniorach. Okazji jest wiele. 
Zbliżają się  imieniny Andrzejów 
i Barbar, także  Mikołajki, a po 
nich Święta Bożego Narodzenia 
i Sylwester. Karnawał też niedaleki. 
A ceny w  „Bolku i Lolku” są bardzo 
przystępne.   (M.K.)

Gospodarze  rocznicowej  uroczystości. Od  prawej:  Renata i Artur Wiatrakowie, 
senior Jan Ślażyński, biznesmen dużego formatu oraz  Marta i Jan Gustaw Ślażyńscy

Konsumentów wciąż przybywało

Pani w  środku 
postanowiła 
świętować  
z rodziną 
swoje urodziny 
z konsumentami 

Kacper i Kuba, 
zamiast być przy  

mamie, woleli 
towarzyszyć 
DJ Maćkowi
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Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”
– ostatni w tym roku nabór wniosków
Z początkiem listopada Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejny już konkurs wniosków 
o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

W związku z tym, we wto-
rek 07 listopada br. w Zwoleniu 
miało miejsce spotkanie infor-
macyjne nt. zasad oceniania 
i wyboru projektów przez LGD, 
zorganizowane w ramach re-
alizacji planu komunikacji. 
Tym razem pracownicy biu-
ra przedstawili najważniejsze 

zasady ubiegania się o pomoc 
w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność, dotyczące przed-
siębiorców, chcących rozwinąć 
istniejącą już działalność go-
spodarczą.

Potencjalni benefi cjenci zy-
skali wiedzę nt. zasad apliko-
wania do LGD, obowiązujących 
aktów prawnych oraz kryteriów 
wyboru projektów i zaproszeni 
zostali na szkolenie z wypełnia-
nia wniosku o przyznanie po-
mocy oraz biznesplanu, które 
odbyło się z kolei 14 listopada, 
również w Zwoleniu. Pracow-
nicy biura LGD szczegółowo 
omówili dokumenty, które na-
leży złożyć w ogłoszonym na-
borze wniosków oraz zapoznali 
zebranych ze zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy przy-
znania pomocy. 

Wnioskodawcy mają czas na 
złożenie wniosków do biura 
LGD do 24 listopada br. (pią-
tek) do godz. 14.00.

Przypomnijmy, że do tej pory 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój” ogłosiło i przepro-
wadziło siedem konkursów 
wniosków, dając szansę lokal-
nym samorządom oraz przed-
siębiorcom na pozyskanie do-
fi nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego.Uczestnicy szkolenia w dn. 14.11.2017 r.

Jesteśmy wiodącym dostawcą opakowań dla przemysłu 
mięsnego, od prawie 30 lat pozostajemy w ścisłej czołówce 
producentów siatek wędliniarskich oraz osłonek tekstylnych 
na rynkach całego świata. Dostarczamy produkty do ponad 
1200 zakładów mięsnych i hurtowni w Polsce. Za granicą na-
sze produkty dostępne są poprzez sieć ponad 100 dystrybu-
torów. Jesteśmy obecni w Europie, Azji, Ameryce Północnej 
i Południowej Afryce oraz Australii. 

W związku z rozwojem obecnie poszukujemy osób 
na stanowisko:

OPERATOR MASZYNY OVERLOCK
(PRACOWNIK SZWALNI):

(miejsce pracy: Radom)

Opis stanowiska:
Szycie osłonek tekstylnych Viscofl ex 

na maszynie typu overlock,

Wymagania:
Doświadczenie w szyciu 

Mile widziane umiejętność pracy na maszynie overlock
Zdolności manualne

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Świadczenia socjalne
Dofi nansowany multikarnet do korzystania z obiektów 

sportowych i rekreacyjnych.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres 
e-mail: hr@nomax.pl.

Kontakt telefoniczny: 509-681-027.

Radom zyska nowe autobusy
Radomska fi rma Michalczewski wygrała ogłoszony przez MZDiK przetarg na świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W przyszłym roku na ulice wyjedzie 28 fabrycz-
nie nowych autobusów, wyposażonych między innymi w klimatyzację, monitoring, system 
Radomskiej Karty Miejskiej i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Obecnemu operatorowi linii 1, 2, 
5, 6 i 26, czyli fi rmie Michalczewski, 
dziesięcioletnia umowa skończy 
się w lipcu 2018 roku, więc już rok 
wcześniej zaczęła się nowa proce-
dura przetargowa.

2 października otworzyliśmy 
koperty złożone przez siedmiu 
oferentów. Wożeniem pasażerów 

w naszym mieście były zaintere-
sowane fi rmy z Radomia, Wrocła-
wia, Torunia i Izabelina, a także 
konsorcja z Bełżyc i Świerklańca, 
Świętochłowic i Jaworzna oraz 
z Warszawy. Po dokładnym spraw-
dzeniu wszystkich obliczeń prze-
targ został rozstrzygnięty w dniu 
14 listopada. Zwycięzcą została 

spółka Michalczewski, obsługująca 
teraz pięć powyższych linii – czyta-
my na mzdik.pl.

Zwycięzca będzie też zobowią-
zany do kupna 28 fabrycznie no-
wych autobusów 12-metrowych. 
26 sztuk potrzebne jest maksymal-
nie do obsługi linii miejskich 1, 2, 5, 
6 i 26, lecz oprócz nich muszą być 
jeszcze dwa pojazdy rezerwowe na 
wypadek awarii któregoś z tych 26 
podstawowych. Zwycięzca będzie 
mógł oczywiście kupić więcej niż 
wymagane dwa pojazdy rezerwo-
we, jeżeli uzna to za potrzebne.

Wszystkie nowe autobusy muszą 
oczywiście być dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, czyli 
niskopodłogowe. Muszą też być 
wyposażone w klimatyzację, moni-
toring, ładowarki USB i tak zwany 
ciepły guzik, a ponadto w kasowniki 
w ramach systemu Radomskiej Kar-
ty Miejskiej i System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej (czyli mię-
dzy innymi monitory, wyświetlacze 
i głosowe zapowiedzi przystanków). 
Co istotne – kierowcy zatrudnieni 
u nowego operatora będą wyko-
nywać swoje obowiązki w oparciu 
o umowę o pracę. Pierwsze cztery 
nowe autobusy wyjadą na radom-
skie ulice 1 sierpnia 2018 roku. 

 MZDiK Radom
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Alwis & Secura – 
Najważniejszy jest człowiek!
Alwis & Secura znany na rynku agent ubezpieczeniowy, oprócz powszechnie 
dostępnych na rynku ubezpieczeń oferuje klientom oraz pośrednikom, przy-
gotowane wspólnie z Zakładami Ubezpieczeń autorskie programy ubezpie-
czeniowe dostępne wyłącznie w naszej sieci – oto najważniejsze nich: 

Alwis & Secura to wiele możliwości, jeden pośrednik i kilkudziesięciu przedstawicieli do dyspozycji w rejonie 

Radomia – o szczegóły dotyczące naszej oferty można pytać u naszych agentów:

ALWIS & SECURA AP Ubezpieczenia – Radom, ul. Żwirki i Wigury 33/6, tel. 501 704 271; 661 106 158; 793 972 520

Ubezpieczenia Malwina Kuchcińska – Radom, Witkacego 16 C, tel. 661 805 680

INVEST Grójec – Grójec, ul. Lewiczyńska 1, tel. 603 917 075

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – Mogielnica, ul. Lipowa 26/28, tel. 601 992 415; 607 668 224

Firma Ubezpieczeniowa Karolina – Nowe Miasto n.Pilicą, ul. Ogrodowa 8, tel. 509 343 735

Ubezpieczenia Przysucha – Przysucha, Pl. Kardynała Wyszyńskiego 3, tel. 48.675 28 90; 606 836 006

Centrum Ubezpieczeń – Szydłowiec, ul. Wschodnia 12, tel. 48 617 16 47; 501 496 995

Multiagencja Ubezpieczeniowa Konowrocka & Fudecka – Warka, ul. Długa 6A, tel 507 134 075; 513 141 829

Agent Mobilny Hanna Zagajewska – tel. 601 439 505; e-mail: hania 59@wp.pl

Pakiet Alwis 2017 najlepsze 
na rynku całoroczne ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wy-
padków dzieci i młodzieży. Stwa-
rza możliwość indywidualnego, 
obowiązującego na całym świecie, 
ubezpieczenia w systemie pozasz-
kolnym. 

Alwis Urzędnicy , ewenement 
na rynku – indywidualne ubezpie-
czenie odpowiedzialności majątko-
wej funkcjonariuszy państwowych 
za skutki podjętych decyzji z naru-
szeniem prawa. 

 Grupa Otwarta Alwis – ubez-
pieczenie ochronne na życie – to 

produkt dla osób nieposiadających 
stałego zatrudnienia, wykonują-
cych wolne zawody, samozatrud-
nionych i innych, np. osób po 65. 
roku życia. Daje szansę indywidual-
nego ubezpieczenia na życie w sze-
rokim zakresie i przystępnej cenie. 

Zdrowotne Alwis , grupowe 
ubezpieczenie medyczne dla każ-
dego. Oferowane pakiety medycz-
ne pozwalają na wybór placówki 
medycznej z bogatą ofertą lekarzy. 
Najwyższy poziom świadczonych 
usług, dostępność, rozsądne koszty.

Bezpieczne Podróże Alwis , 
kompleksowe ubezpieczenie tu-

rystyczne, atrakcyjny cenowo 
z szerokim zakresem ryzyk pro-
dukt zapewniający optymalną 
ochronę klientów wyjeżdżających 
za granicę. Ofertę wyróżnia nie-
zmienność cen przeliczanych na 
PLN, które nie podlegają zmianom 
kursowym. 

Oferta Alwis & Secura odpowia-
da najwyższym rynkowym standar-
dom. Przygotowana na podstawie 
długoletniego doświadczenia 
i monitorowania rynku, może być 
modyfi kowana i dopasowywana do 
potrzeb i możliwości fi nansowych 
klientów. 

Święto niepodległej 
w Jastrzębi
W sobotę, 11 listopada, odwiedziliśmy Jastrzębię, by wziąć udział w świętowaniu 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W tutejszym kościele, z inicjatywy ks. proboszcza Grze-
gorza Stańczaka i ks. wikariusza Adriana Kwiecińskiego, odprawiona została uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy odbył się koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu 
chóru parafialnego. We mszy 
i koncercie uczestniczyły poczty 
sztandarowe szkół: w Jastrzębi, 
Lesiowie, Kozłowie oraz poczet 
sztandarowy gminnego koła Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 
Zapytaliśmy uczestniczącego we 
mszy Mariana Wikło – radnego 
Powiatu Radomskiego, co myśli 
o takiej organizacji obchodów 
Święta Niepodległości.

MW: – Myślę, że należy wyrazić 
wdzięczność organizatorom za tę 
inicjatywę, za słowa refl eksji w wy-
głoszonej homilii, za piękny śpiew 
i całą oprawę. Przypomnę, że w la-
tach zaborów to kościół był ostoją 
polskości. 
 Jakie wnioski wypływają z tych 

refleksji? 
– Na pewno warte podkreślenia 

są słowa, że lista zasłużonych dla 
odzyskania niepodległości nie koń-
czy się na Piłsudskim, Dmowskim 
i Paderewskim. Poczet sztandarowy PSL, od prawej: Ewa Czajkowska, Marian Wikło i Stanisław Mazur

 Kogo należy do tej listy dopisać?
– Największy udział w odzyska-

niu niepodległości miały rzesze pro-
stych ludzi, mieszkańców miasteczek 
i wsi, zachowujących rodzimy język, 
tradycję i kulturę oraz zraszających 
potem, a czasem i krwią polską 
ziemię. Wracając do przywódców, 
pamiętajmy również o przywódcy 
chłopskim, Wincentym Witosie, 

o którym Metropolita Krakowski Kar-
dynał Karol Wojtyła tak mówił pod-
czas kazania w Bazylice Mariackiej 
31.10.1975 r.: „Dla tej wielkiej sprawy 
pracował i cierpiał. Dla tej wielkiej 
sprawy nie tylko piastował najwyższe 
w państwie godności, ale także gotów 
był pójść i do więzienia i na wygnanie.” 
 Dziękuję za rozmowę.

 (MZ)

We mszy uczestniczyły liczne poczty sztandarowe szkół gminy Jastrzębia

Uroczystą mszę świętą zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Parafialnego
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Postęp naukowo-technolo-
giczny wciąż stawia nowe wy-
zwania przed pracownikami. 
Dbanie o własny rozwój poprzez 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych jest szansą na zacho-
wanie dobrej pracy. Dodatkowo, 
doszkalanie się przez całe życie, 
szczególnie w wieku dorosłym, 
pomaga długo być aktywnym 
zawodowo, a także być konku-
rencyjnym na rynku pracy.

Takie możliwości daje kon-
kurs w ramach Poddziałania 
10.3.4 Kształcenie oraz dosko-
nalenie zawodowe osób do-
rosłych. Uczestnicy projektu, 
którzy z własnej inicjatywy będą 
zainteresowani zdobyciem, uzu-
pełnieniem lub podnoszeniem 
swoich kwalifikacji zawodo-
wych będą mogli brać udział  
w szkolnych lub pozaszkolnych 
formach kształcenia ustawicz-
nego zawodowego. Będą to np. 
kursy: zawodowe, umiejętno-
ści zawodowych, kompetencji 
ogólnych, umożliwiające uzy-
skiwanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych.

O unijne dofinansowanie będą 
mogły ubiegać się wszystkie 
podmioty – z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób pro-
wadzących działalność gospo-
darczą lub oświatową na podsta-
wie przepisów odrębnych).

Na konkurs przeznaczona jest 
kwota 8 877 741,75 zł, maksy-
malny poziom dofinansowania 
projektu wynosi 90%. Minimalna 
wartość projektu to 100 tys. zł. 
Nabór wniosków trwa tylko 14 dni.

A już w grudniu na wniosko-
dawców czeka konkurs w ramach 
którego wspierane będzie kształ-

cenie ogólne, rozwój zawodowy 
nauczycieli, w zakresie rozwijania 
umiejętności korzystania z no-
wych technologii i nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, Działanie 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 
Edukacja ogólna (w tym w szko-
łach zawodowych).

Edukacja przez całe życie

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 
Funduszy Europejskich 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.

Do 14 grudnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała 

wnioski na dofinansowanie projektów oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe osób doro-

słych. Kompleksowe wsparcie pomoże zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe uczestników, zwiększa-

jąc ich szanse na rynku pracy. Do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego 2014-2020 będzie ponad 8,8 mln zł.

Historia Nadleśnictwa Zwoleń 
według Piotra Kacprzaka
Monografi a „Nadleśnictwo Zwoleń – Ziemia Jana Kochanowskiego”, budzi szacunek dla jej autora, 
Piotra Kacprzaka. Pięcioletni okres zbierania materiałów zaowocował dwoma tomami, które 
długo nie będą miały sobie równych. Tym większy podziw dla autora budzi fakt, że w międzyczasie 
napisał dwie inne obszerne monografi e, z których „Leopold Pac-Pomarnacki. Ptasznik i nemrod 
z Kresów i Radomia” zgłoszona została do konkursu o Nagrodę Literacką Miasta Radomia.

– Pisanie monografi i Nadleśnic-
twa Zwoleń było dla mnie podró-
żą sentymentalną. To właśnie tu, w 
1984 roku, rozpocząłem moją pracę 

w leśnictwie. Tutaj, pod okiem le-
śniczego Tadeusza Kamińskiego, 
któremu dedykowałem tę mono-
grafi ę, stawiałem w tym zawodzie 

pierwsze kroki – powiedział Piotr 
Kacprzak, historyk, a na co dzień 
Zastępca Dyrektora do spraw 
Gospodarki Leśnej Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu.

W „Nadleśnictwie Zwoleń…” 
znalazło się praktycznie wszystko. 
Jest przeszłość i teraźniejszość. Autor 
umiejętnie dzieląc partie materiału 
na poszczególne leśnictwa przepro-
wadza czytelnika w jasny i przejrzysty 
sposób przez historię poszczególnych 
leśnictw i gajówek. Treść książki 
uzupełnia ogromna ilość zgroma-
dzonych zdjęć, map i dokumentów, 
często udostępnionych autorowi ze 
zbiorów rodzinnych. 

Spotkanie z autorem Piotrem 
Kacprzakiem odbyło się w roman-
tycznym „Dworku Anna” w Pod-
górze, który w ten wieczór stał się 
królestwem leśników. To przecież 
oni są bohaterami tej monografi i, 
a na kartach tej książki autor napisał 
o nich, ich rodzicach i dziadkach. 

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych z leśnikami instytucji i władze 
gminy Zwoleń, między innymi bur-
mistrz Bogusława Jaworska i wice-
starosta Arkadiusz Sulima, oraz 
gospodarz wieczoru autorskiego 
nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń 
Sławomir Okoń. Nie zabrakło rów-
nież rodziny autora, żony Teresy, 
syna Bartłomieja z żoną Justyną 
i wnuka Aleksandra, który aktyw-
nie wspomagał dziadka.

Padło wiele słów uznania. Naj-
lepiej chyba jednak pracę autora 
podsumował Dyrektor Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu Andrzej Matysiak. 
– Piotr Kacprzak to najlepszy hi-
storyk wśród leśników i najlepszy 
leśnik wśród historyków.

 Jacek LombarskiAutor Piotr Kacprzak w otoczeniu leśników, przedstawicieli gminy Zwoleń i rodziny

Składanie dedykacji to już przyjemność a nie praca. 
W kolejce oczekuje wicestarosta zwoleński Arkadiusz Sulima

Retrospektywna 
wystawa w Resursie
17 listopada (piątek) o godz. 17:30 Resursa Obywatelska zaprasza na jubile-
uszowe „Spotkanie z Longinem P.”, czyli otwarcie retrospektywnej wystawy 
malarstwa artysty plastyka Longina Pinkowskiego, z okazji jubileuszu 50-lecia 
twórczości, połączone ze spotkaniem autorskim.

Artysta urodził się w 1940 r. w Osieku 
nad Notecią. W 1967 r. ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku (1961–1967). Dyplom z malarstwa uzyskał 
w pracowni prof. Jacka Żuławskiego, a aneks do 
dyplomu z ceramiki artystycznej u prof. Han-
ny Żuławskiej. Był członkiem najważniejszej 
z radomskich grup artystycznych – Grupy M5.

Przez wiele lat był i jest nadal wyrazistą 
indywidualnością w radomskim środowisku 
plastycznym. Był instruktorem Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Radomiu oraz nauczycie-
lem rysunku i malarstwa w dwóch radomskich 
szkołach plastycznych, tj. Państwowej Szkole 
Plastycznej I stopnia im. Jacka Malczewskiego 
i Liceum Plastycznym im. Józefa Brandta. Ma 
na swoim koncie pokaźny dorobek artystycz-
ny: 30 wystaw indywidualnych, udział w po-

nad 200 wystawach zbiorowych, nagrody 
i wyróżnienia. W Radomiu mieszka od 
1970 r.

Wystawa czynna będzie do 10 grudnia br.
 źródło: radom24.pl

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: 
Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl 
kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: 
Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com
kom. 501 840 563

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” 
MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji 
Tygodnika Radomskiego 
w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com
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Niepodległa pieśń 
w Gniewoszowie
We wspomnieniach weteranów, zmobilizowanych w sierpniu 1914 
roku, możemy przeczytać, że spośród podwładnych cesarza Austro-
-Węgier, Węgrzy topili swój smutek rozstania z rodziną w winie, 
Czesi i Słowacy w piwa, a Polacy śpiewali.

– Historię można opowiadać 
na różne sposoby, przyjąć różne 
formy, ale właśnie piosenka to 
najlepsza forma do opowiedzenia 
czegoś, co jest radosne, czegoś, co 
nam się kojarzy ze świętem niepod-
ległości – powiedział wójt Gminy 
Gniewoszów Marcin Szymon Gac. 
– Cieszę się, że pomysł „Przeglądu 
piosenki patriotycznej, powstań-
czej i żołnierskiej – Nasza Ojczy-
zna – Polska”, spodobał się i spotkał 
z tak dużym oddźwiękiem. Cieszy 

mnie również, że do przeglądu 
zgłosili się tak zróżnicowani wie-
kiem uczestnicy. Mamy tu uczniów 
z zespołu Przedszkolno-Szkolnego, 
z Gimnazjum i chór gniewoszow-
skiego Klubu Seniora „Zawsze 
Aktywni”.

W repertuarze artystów znalazły 
się nie tylko znane piosenki legio-
nowe i powstańców warszawskich, 
ale również i utwory współczesne 
autorstwa Jana Pietrzaka („Jest ta-
kie miejsce”), Krzysztofa Klenczona 

(„Biały krzyż”) i Marka Grechuty 
(„Ojczyzna”). 

Sentymentalna i tragiczna 
w swojej wymowie piosenka „War-
szawo ma”, wykonana przez Pauli-
nę Chmielewską, która chwyciła za 
serce słuchaczy i jurorów, powstała 
w 1946 roku na potrzeby fi lmu „Za-
kazane piosenki”. 

Sentymentalny nastrój wpro-
wadzony tą piosenką i „Białym 
Krzyżem” przerwał z werwą wyko-
nany przez uczennice gimnazjum 
powstańczy „Pałacyk Michla”. Po 
uczennicach na scenie zawitał chór 
seniorów z wiązanką znanych i lu-
bianych pieśni legionowych „Ułani, 
ułani” i „O mój rozmarynie” oraz 
partyzancką pieśnią „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę”.

Przegląd zakończyła Weronika 
Szafranek „Ojczyzną” Marka Gre-
chuty.

Obrady jury były długie i trudne. 
Wszyscy wykonawcy zasługiwali na 
uznanie, a ilość głównych nagród 
ograniczona. 

Czekając na werdykt, publicz-
ność miała możliwość obejrzeć 
prezentację multimedialną „Dro-
ga do niepodległości” autorstwa 
Marka Biesiady i wysłuchać wiersza 
Tadeusza Bełzy „Ojczyzna” przypo-
mniany przez Ryszarda Szewczyka. 

Wreszcie nadszedł długo ocze-
kiwany moment. Przedstawicielka 
starostwa kozienickiego Monika 
Wiraszka ogłosiła werdykt: – Ko-
misja konkursu w składzie: Mo-
nika Wiraszka – przewodnicząca, 
Marcin Szymon Gac – wójt Gminy 
Gniewoszów i Barbara Woszczyk – 
radna powiatu Kozienice, na pod-
stawie wysłuchanych prezentacji 
ustaliła co następuje:

I miejsce przyznano chórowi 
Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”. 

II miejsce – Amelia Majewska za 
piosenkę „Taki kraj”

III miejsce – Weronika Szafranek 
za piosenkę „Ojczyzna”.

Nagrodę Andrzeja Junga, Staro-
sty Powiatu Kozienice, otrzymała 
Paulina Chmielewska za piosenkę 
„Warszawo ma”. Poza wyróżniony-
mi wszyscy uczestnicy przeglądu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. 

Również inicjator przeglądu, 
wójt Marcin Szymon Gac, został 
uhonorowany, co prawda nie na-
grodą, ale bukietem kwiatów i chó-
ralnie odśpiewaną przez uczestni-
ków i słuchaczy pieśnią „Sto lat” 
z okazji przypadających następnego 
dnia jego imienin. 

Przegląd poprowadziła Danuta 
Błażyńska, a nad oprawą muzyczną 
czuwała Bożena Sykut.

Patronat honorowy nad Pierw-
szym Przeglądzie Piosenki w Gnie-
woszowie objęli Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung i Biblioteka Publiczna 
Gminy Gniewoszów.

 Jacek Lombarski

Jury przeglądu: (od prawej) Monika Wiraszka (przewodnicząca), Barbara Woszczyk 
i wójt Marcin Szymon Gac

Laureat przeglądu – Klub Seniora

Amelia Majewska z PSP Wysokie Koło 
otrzymała II nagrodę

Amelia Pawlik wystąpiła z piosenką 
„Serce w plecaku”

III miejsce – Weronika Szafranek za piosenkę „Ojczyzna”

Paulina Chmielewska z rąk Barbary Woszczyk odebrała nagrodę starosty powiatu 
kozienickiego Andrzeja Junga

Chóralne odśpiewanie „Sto lat” dla Marcina Szymona Gaca zakończyło Pierwszy Przegląd 
Piosenki w Gniewoszowie Publiczność dopisała

„Pałacyk Michla” w wykonaniu uczennic z Gimnazjum w Gniewoszowie

Uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaśpiewały pieśń Legionów Piłsudskiego
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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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rsm@grupaazoty.com 

nawozy.eu

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ZAKŁAD OBROTU ROLNEGO MARIAN BICZ
UL. PUŁAWSKA 135 26-700 ZWOLEŃ

tel. 48 676 3771

zorbicz@onet.pl  |  www.zorzwolen.pl
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 Na radomskich cmentarzach spoczywa dziesiątki tysięcy ludzi, którzy 
oddali życie w walce o niepodległość Ojczyzny, „Polegli za Polskę”, jak można 
przeczytać na załączonej fotce pomnika znajdującego się na cmentarzu przy ul. 
Limanowskiego. W tej nekropolii można się doliczyć najwięcej mogił bohate-
rów walki o Polskę, której oddali największą daninę krwi. Z kolei piaszczysta 
ziemia Nekropolii Firlej kryje szczątki kilkunastu tysięcy polskich patriotów, 
ofi ar zbrodniczych egzekucji hitlerowskich. Pamiętamy o nich… 

 Monografi a „Nadleśnictwo Zwoleń – Ziemia Jana Kochanowskiego” to nie 
tylko wielkie wydarzenie literackie dla leśników. Na spotkanie autorskie z Piotrem 
Kacprzakiem do „Dworku Anna” przybyli również samorządowi przedstawiciele 
Zwolenia: burmistrz Bogusława Jaworska i wicestarosta Arkadiusz Sulima. 

 W Centrum Handlowym „Przy 
Struga” obchodziła pierwsze uro-
dziny ulokowana tu restauracja 
„Bolek i Lolek”. Gospodarzami 
uroczystości byli małżonkowie 
Ślażyńscy (z prawej) i Wiatrakowie 
(z lewej). Zdmuchują właśnie świe-
ce w imieniu już bardzo popular-
nego rocznego gastronomicznego 
oseska. Więcej na str.  1.

 Prof. Janusz Tymowski – pa-
tron Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich 
– pracował w okresie międzywojen-
nym w Fabryce Broni w Radomiu. 
Podczas październikowych Ra-
domskich Dni Techniki Medalem 
im. Janusza Tymowskiego został 
odznaczony m.in. Marian Błoński, 
dyrektor Zakładów Metalowych 
w okresie, w którym ich nazwę 
tworzył także dopisek im. Waltera. 
Cenionego dyrektora, od wielu lat 
już w stanie spoczynku, honorowali 
obecni szefowie Oddziału SITMP 
w Radomiu.

 Fotka przedstawia laureatki nagrody specjalnej październikowej Biesiady 
Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków w Zwoleniu, fi rmowanej przez radomską 
Grupę Literacką „Łuczywo”. Są nimi – Zofi a Kucharczyk z Gałek Rusinowskich 
i Janina Stachowicz z Mirowa. Towarzyszą im jurorzy. Od prawej: przewodni-
czący komisji oceniającej Adolf Krzemiński oraz jej członkowie – folklorystka 
Grażyna Wieczerzyńska i Marian Popis. Przy okazji prostujemy i przepraszamy 
panie Wieczerzyńskie, gdyż jurorką nie była Anna Wieczerzyńska dyrektor 
DK w Zwoleniu, co autor relacji błędnie jej przypisał. Była nią pani Grażyna, 
przez wiele lat pracująca w radomskiej Resursie. Obecnie już na emeryturze. 
Anna Wieczerzyńska pełniła rolę współorganizatora i gospodarza tegorocznej, 
bardzo udanej, Biesiady.

 W popularnym „Dworku Anna” w Podgórze 
odbyła się prezentacja monografi i Nadleśnictwa 
Zwoleń autorstwa Piotra Kacprzaka. Spotkanie 
autorskie zgromadziło wielu leśników i samo-
rządowców, jako że Nadleśnictwo Zwoleń było 
miejscem wielu wydarzeń i pracy wspaniałych 
ludzi. W nim zatrzymał się np. ze swoimi uła-
nami oddział majora „Hubala” w drodze ku 
Górom Świętokrzyskim. Leśnicy z Miodnego 
zapewnili schronienie Ignacemu Pisarskiemu 
ps. „Maryśka”, dowódcy kompani AK, rannemu 
w bitwie pod Molendami. Odbił tu swoje pięt-
no ród Kamińskich. Te i setki innych wydarzeń 
utrwalił Piotr Kacprzak, którego obecny szef 
RDLP, Andrzej Matysiak, nazwał najlepszym hi-
storykiem wśród polskich leśników i leśnikiem 
wśród historyków. Dyrektor Matysiak i obecny 
Nadleśniczy Sławomir Okoń honorowali autora 
monografi i w asyście pań w zielonych mundu-
rach. Więcej na str.  4.

 11 listopada upamiętnialiśmy 99. roczni-
cę odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
w przypadku Radomia, także oddając hołd 
twórcom Republiki Radomskiej. Utworzy-
li ją radomianie po rozbrojeniu garnizonu 
austriackiego. O tym czynie przypomniał 
prezydent Radosław Witkowski podczas 
uroczystego apelu na placu Konstytucji 
3 Maja. Tym razem honorowano też obec-
nych mieszkańców za ich wkład w zapewnia-
nie bezpieczeństwa kraju i regionu. Złotym 
Medalem Zasługi dla Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP zostali uhonorowani: 
prezydent Radosław Witkowski, Edward 
Dąbrowski, Halina Fulara i Andrzej Stefań-
ski, a srebrnym Tadeusz Woźniak. Mistrz 
produkcji wojskowej, Andrzej Stefański, dwa 
tygodnie temu przeszedł na emeryturę, po 
przepracowaniu ponad 40 lat w Fabryce Bro-
ni „Łucznik” w Radomiu. Działa teraz jeszcze 
aktywniej społecznie m.in. jako wiceprezes 
Zarządu Powiatowego Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP. Właśnie jego dekoruje 
płk Władysław Dobrzański, prezes Zarządu 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
tego Związku.

Polegli za Polskę

Wieczór autorski

Folklorystka Grażyna

W 99-lecie 
Republiki Radomskiej

Leśnik i historyk

Urodziny 
„Bolka i Lolka”

Medal im. prof. J. Tymowskiego


