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Nabór stypendiów 
Polish Orphans Charity, 
czy ostatni?
Działająca w Kanadzie  Fundacja Polish Orphans Charity od kilkunastu lat wspomaga niezamożne, uzdolnione artystycznie 
dzieci naszego kraju. Od 12 lat z jej fi nansowej pomocy stypendialnej korzysta młodzież Radomia i okolic.

Pełnomocnikiem  zarządu  Fun-
dacji  na Polskę jest radomianin  
Krzysztof Gajewski. Poinformo-
wał właśnie dziennikarzy, że w tym 
roku z pomocy Polonii kanadyjskiej 
skorzysta 20 zdolnych młodych lu-
dzi z Radomia i okolic. W umowie 
jest zapisane, że chodzi o sieroty 
i dzieci z rodzin znajdujących się w 
bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
Dlatego ubiegający się o stypen-
dium muszą do wniosku dołączyć 
zaświadczenie z gminnego czy też 
miejskiego ośrodka pomocy spo-

łecznej. Nabór już  wkrótce, trwał 
będzie od 7 maja do 30 czerwca, 
a wręczenie stypendiów nastąpi 
24 października. Przyznawane sty-
pendia są przeznaczane na pokry-
cie kosztów związanych z rozwo-
jem artystycznym stypendysty, na 
przykład z zakupem instrumentów 
muzycznych lub materiałów po-
trzebnych do pracy twórczej. Fun-
dacja nie wypłaca pieniędzy, lecz 
refunduje koszty zakupów. Rozli-
czeniami zajmuje się Urząd Miejski 
w Radomiu, na podstawie podpi-

sanej przed 12 laty umowy, jako 
partner programu stypendialnego. 
Suma 20 tys. dolarów już wpłynęła 
na konto bankowe Urzędu Miasta. 
Ważne, że Urząd Miasta opłaca po-
datki związane z zakupami. Dzięki 
temu dzieci zagospodarowują całą 
kwotę przyznaną jako stypendia. 
Poinformował, że od 2007 roku, 
wraz z obecnym prezydentem Ra-
dosławem Witkowskim, wówczas 
jako radni RM w Radomiu, byli 
wolontariuszami tej Fundacji. I tak 
zaczęła się ich współpraca z Polish 
Orphans Charity.

Po tej  radosnej wiadomości 
Krzysztof Gajewski poinformo-
wał, że będzie to ostatni nabór 
wniosków stypendialnych, gdyż 
zarząd Fundacji w Kanadzie  podjął 
decyzję o zakończeniu działalności 
Polish Orphans Charity na terenie 
naszego kraju. Przyczyn podjętych 
decyzji nie zna, gdyż nie uczestni-
czył w posiedzeniu tego gremium. 

W okresie 12 lat  w Radomiu 
wręczono 220 stypendiów prze-
znaczając na nie 650 tys. zł. W tym 
roku pula stypendialna wynosi  
51014 zł. Pojedyncze wypłacane 
stypendium wyniesie 2550 zł.

Po tej wypowiedzi zabrał głos 
prezydent Radosław Witkowski. 
Zaczął od  przekazania opinii 
o tym, że pożyteczna Fundacja 
nadal powinna działać. Jako 
prezydent Radomia nadal bę-
dzie realizował zobowiązania 
wynikające z  podpisanej  z nią 
umowy. Ponieważ  ustalono, że 
spotkanie polsko-kanadyjskie 
kończące działalność Fundacji  
w Polsce ma odbyć się w Rado-
miu, przewidziane są rozmowy, 
które powinny zakończyć się 
pomyślnie.  (M.K) 
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Adam Bielan o krytyce lotniska w Radomiu
Zdaniem wicemarszałka Senatu Adama Bielana, powstanie w Radomiu portu zapasowego 
dla Lotniska Chopina jest ogromną szansą na rozwój całego miasta. By inwestycja ruszyła, 
potrzebnych jest do spełnienia już tylko kilka procedur między PPL a miastem i wojskiem. Jego 
zdaniem, krytyczne opinie dotyczące tego projektu, to efekt czarnego PR-u Modlina i marszałka 
Mazowsza, Adama Struzika. – Ryanair też nie chce zmian – twierdzi Adam Bielan.

Wicemarszałek w sprawie lotni-
ska blisko współpracuje z prezesem 
PPL – Mariuszem Szpikowskim. 
Ujawnił nam kilka szczegółów 
dotyczących przygotowań do 
wybudowania w Radomiu portu 
zapasowego dla Lotniska Chopi-
na. – Mówimy o lotnisku, które 
w najgorszym wypadku będzie 
porównywane do obecnie funk-
cjonującego lotniska w Krakowie, 
a w najlepszym z lotniskiem Cho-
pina sprzed kilku lat. Będzie miało 
10 mln pasażerów rocznie, czyli 
tyle, ile Chopin miał trzy lata temu. 
Tam jest mnóstwo hoteli, sklepów, 
restauracji, więc i w Radomiu będą 
musiały się pojawić. Hotel postawi 
PPL, ale będzie to też bardzo dobry 
biznes dla prywatnych inwestorów. 
Większość pasażerów będzie po-
chodzić spoza Radomia i będą tutaj 
przyjeżdżać wcześniej, będą noco-
wać, wydawać pieniądze. Powstanie 
także olbrzymia szansa na wypro-

mowanie turystyczne Radomia, to 
zmieni całkowicie miasto – ocenia 
Adam Bielan.

Jak mówi, inwestycja PPL
w samo lotnisko na początek wy-
niesie blisko pół miliarda złotych, 
natomiast inwestycje towarzyszące 
w ciągu kilku lat na pewno będą 
większe. – Cieszę się, że udaje się po-

woli przełamywać brak wiary osób, 
które nie wierzą w tę inwestycję. 
Kiedy ona się rozpocznie, to już nic 
nie będzie mogło tego powstrzymać 
– stwierdził parlamentarzysta PiS.

Oceniając krytykę, jaka pojawia-
ła się w wielu mediach po wskaza-
niu Radomia, Adam Bielan powie-
dział: – Spotykamy się z czarnym 

PR-em, na który środki wydaje Mo-
dlin i marszałek Struzik. To jest jego 
kampania wyborcza, jego los zależy 
m.in. od tego projektu. Z drugiej 
strony mamy najbogatszą linię lot-
niczą na świecie, tj. Ryanair. Polski 
podatnik dopłaca do nich i oni nie 
chcą, aby to się zmieniło.

Wicemarszałek zwraca uwagę, 
że powstanie lotniska zwiększy 
liczbę miejsc pracy w regionie. – 
Poprosiliśmy Arup, aby już zrobił 
taką analizę. Nie chcę więc jeszcze 
podawać dokładnych liczb, ale po-
wstanie dużo więcej miejsc pracy, 
nieporównywalnie więcej osób bę-
dzie tu pracowało, niż obecnie. To 
będzie zupełnie inny terminal, trzy 
poziomy: -1, 0 i 1. Setki ludzi, które 
znajdą zatrudnienie przy budowie, 
a później na lotnisku. Arup ma 
przygotować raport na temat całego 
otoczenia, hoteli, sklepów, restaura-
cji itd. na temat korzyści dla miasta.

Zapytany, czy miasto jest goto-
we przyjąć taką dużą inwestycję 
i jak układa się współpraca z prezy-
dentem Radosławem Witkowskim, 
Adam Bielan odpowiedział: – Nie 
mogę narzekać, rozmawiamy z pa-
nem prezydentem od około pół-
tora roku. Był zarówno dyskretny, 
jak trzeba było o tym nie mówić 
w mediach, był pomocny. Ale zdzi-
wiłbym się, gdyby było inaczej, bo 
z jednej strony zdejmujemy z miasta 
olbrzymi ciężar, bo przecież pono-
siło ogromne koszty utrzymywania 
lotniska. Poza tym jest to duża szan-
sa rozwoju Radomia. Myślę więc, 
że ktokolwiek byłby prezydentem 
i zachował się inaczej, to miesz-
kańcy wywieźliby go na taczkach 
z miasta. Nie mogę narzekać. 

Jak zaznacza wicemarszałek, 
z miastem „negocjacji w zasadzie 
nie będzie”. – Bo my już wiemy, jak 
to zrobić. Potrzebne są dwie rzeczy. 
Po pierwsze pewna procedura po 
stronie miasta dotycząca zamknię-
cia obecnego portu, zamknięcia 
wszystkich spraw i uniknięcia 
problemów prawnych, o których 
napisał Puls Biznesu, cytując tylko 
fragmenty z raportu Arup. Chodzi 
o zagrożenie zwrotami środków 
publicznych itd. Mamy rozwią-
zanie, jest już kancelaria prawna, 
która się tym zajmuje. Drugą rze-
czą jest wynegocjowanie umowy 
operacyjnej z wojskiem. Liczę tu 
na pomoc ministra Wojciecha 
Skurkiewicza.

Jak wyjaśnił Adam Bielan, PPL 
nie wykupi udziałów w spółce Port 
Lotniczy Radom. – To będzie inna 
formuła, od kilku lat z powodze-
niem stosowana w Polsce. Chodzi 
o przejęcie zarządzania lotniskiem. 
Pamiętajmy, że dzięki temu korzy-
ści dla miasta będą wielkie. Przede 
wszystkim przestanie za około mi-
lion zł miesięcznie lotnisko utrzy-
mywać oraz powstanie szansa na 
rozwój miasta – stwierdził nasz 
rozmówca.

Zdaniem wicemarszałka, 
„w najlepszym wypadku nowe lot-
nisko zacznie działać w listopadzie 
przyszłego roku”. – Dopóki nie za-
cznie działać, obecnie pracujący na 
radomskim lotnisku dostaną oferty 
pracy na lotnisku Chopina, gdzie 
brakuje rąk do pracy. Mam w tej 
sprawie zapewnienie od prezesa 
Szpikowskiego – stwierdził Adam 
Bielan.

 źródło: radom24.pl

Nowe wozy dla OSP 
z regionu radomskiego
Już wkrótce 17 nowych specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi  do stra-
żaków-ochotników z subregionu radomskiego. O wsparciu zakupu, tak ważnego dla pracy 
druhów sprzętu, zdecydowali radni województwa mazowieckiego.

– To już kolejne środki z budże-
tu województwa dla mazowieckich 
OSP. Jednym z naszych prioryte-
tów jest bezpieczeństwo mieszkań-
ców regionu. Aby strażacy mogli 
skutecznie nieść pomoc, muszą 
dysponować jak najlepszym, pro-
fesjonalnym sprzętem. Równie 
ważne jest bezpieczeństwo samych 
strażaków, dlatego tak ważne jest 
ciągłe ich doposażanie – podkreśla 
marszałek Adam Struzik, dodając: 
– Inwestując w sprzęt, nie zapomi-
namy jednak o remizach strażac-
kich. Wkrótce, dzięki funduszom 
z budżetu Mazowsza strażacy będą 
mogli wyremontować swoje straż-
nice.

W grudniu ubiegłego roku radni 
zdecydowali o przyznaniu 8 mln zł 
na dofi nansowanie dla OSP. Gminy 
z Mazowsza złożyły w sumie 262 

wnioski na ponad 12 mln zł. Po-
nieważ kwota ta przekraczała zapla-
nowany budżet, w pierwszej kolej-
ności do dofi nansowania wskazano 
pojazdy – 2 ciężkie, 42 średnie oraz 
13 lekkich wozów strażackich. 
Na ten cel zostanie przekazanych 
6,62 mln zł. Pozostałe 1,38 mln zł 
zostanie przeznaczone na specjali-
styczny sprzęt.

Tego typu wsparcie pozwala 
ochotniczym strażom pożarnym 
profesjonalnie wykonywać ich 
zadania. Strażacy z OSP to najczę-
ściej pierwsze osoby przybywające 
na ratunek, nie tylko w przypadku 
pożarów, ale też do wypadków dro-
gowych, a także w trakcie klęsk ży-
wiołowych. Aby ich zaangażowanie 
przyniosło jak najlepsze rezultaty, 
wymaga wsparcia specjalistycznym 
sprzętem. Tylko w ubiegłym roku 

jednostki OSP na Mazowszu 
brały udział w 20 tys. samodziel-
nych interwencjach. Do tego do-
chodzą liczne akcje prowadzone 
wspólnie z zawodowymi straża-
kami z PSP.

Z roku na rok strażacy-ochot-
nicy dysponują coraz lepszymi 
pojazdami i odpowiednim 
sprzętem. Jednak nadal wiele 
jednostek wymaga wsparcia (na 
Mazowszu jest ich prawie 2 tys.). 
Stąd decyzja o dofi nansowaniu 
ochotniczych straży pożarnych 
przy zakupie odpowiednich 
wozów. Dotychczas samorząd 
województwa przeznaczył na 
wsparcie OSP już 67,4 mln zł, co 
pozwoliło jednostkom na zakup 
659 specjalistycznych wozów, 
36 łodzi oraz ok. 690 pomp.

 źródło: radom24.pl
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Pamięć 
o Molendach
Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele para-
fi alnym w Garbatce-Letnisko, odprawiona w intencji poległych 
partyzantów i mieszkańców wsi Molendy. Po mszy uczestnicy 
rocznicowego spotkania przemieścili się pod pomnik wzniesiony 
w lesie, za wsią Molendy.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego, wspólnej modlitwie i odśpie-
waniu pieśni „O Panie, który jesteś 
w niebie”, gospodarz uroczystości, 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
Robert Kowalczyk, powiedział 
m.in: – Pamięć nakazała nam spo-
tkać się, aby przypomnieć bardzo 
ważną datę. 7 kwietnia 1944 roku 
oddziały Batalionów Chłopskich 
i Armii Krajowej, pod dowódz-
twem Józefa Abramczyka „Toma-
sza”, otoczone we wsi Molendy 
przez przeważające siły niemieckie, 

stoczyły zaciętą bitwę, wyrywa-
jąc się z okrążenia. Była to jedna 
z największych bitew partyzanckich 
w obwodzie kozienickim podczas 
II wojny światowej. Stoimy w miej-
scu będącym cichym świadkiem 
zmagania polskiego żołnierza 
z tymi, którzy z pychą i pogardą prze-
kroczyli nasz ojczysty próg domowy. 
Wszyscy nosimy w sobie wielki dług 
wobec patriotów, którzy przed laty 
podjęli walkę z okupantem. Zwy-
ciężyli, płacąc za to życiem, dlatego 
czcimy ich pamięć i bohaterstwo. 

Są wśród nas przedstawiciele wielu 
pokoleń. Serdecznie witam miesz-
kańców Molend – najmłodszych 
i najstarszych. Witam licznie przy-
byłych kombatantów. Nie tylko z 
Garbatki, lecz także z Pionek, Puław, 
Zwolenia i Kozienic. Witam poczty 
sztandarowe, samorządowców, or-
ganizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia. Witam szczególnie młodzież 
szkolną, bo przecież ona przejmie od 
nas pielęgnowanie tradycji i pamię-
ci. Witam naszych gości: posłów – 
Dariusza Bąka i Mirosława Mali-
szewskiego, radnego województwa 
mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka, 
wicestarostę kozienickiego Krzyszto-
fa Stalmacha. Dziękuję proboszczo-
wi Augustynowi Rymarczykowi za 
mszę i patriotyczną homilię.

Uczennica PSP w Molendach, 
informując o prowadzonym w jej 
szkole wychowaniu obywatelskim 
i patriotycznym, przypomniała też 
sytuację przed bitwą, poprzedzo-
ną partyzanckim sukcesem pod 
Grzywaczem. Dowódcy współ-
działających ze sobą oddziałów – 
por. Zbigniew Otwinowski „Gryf ” 
z AK i Józef Abramczyk z BCH 
– patrolowali czujnie teren. Atak 
kilkunastokrotnie liczniejszych sił 
wroga, wspomaganego lotnictwem, 
nastąpił z trzech stron, w piątek 
przed Wielkanocą. Zażarta walka 
trwała kilka godzin, do zmierz-
chu. Oddziały AK i BCH straciły 
18 walczących, a Niemcy – 24 i 30 
rannych. Poległo też 3 mieszkań-
ców płonących Molend.

 Poseł Dariusz Bąk, nawiązując 
do 100-lecia Niepodległości Polski, 
także w imieniu parlamentarzystów 
PiS ziemi radomskiej i delegacji PiS 
z Kozienic oddał hołd poległym 
partyzantom spod znaku BCH i AK, 
przypominając, że dowódca walczą-
cych Józef Abramczyk „Tomasz” po-
chodził z tych terenów, walcząc wraz 
z żołnierzami AK o niepodległość 
Polski, odzyskaną zaledwie przed 
ćwierćwieczem. 

Radny Zbigniew Gołąbek uczcił 
pamięć o poległych m.in. w imieniu 
PSL, w tym posła Mirosława Ma-
liszewskiego i marszałka Adama 
Struzika. Powiedział też, że w wa-
runkach pokojowych patriotyzm 
realizuje się poprzez pracę, naukę 
i działalność publiczną. Zasługi 
w rozwoju małych ojczyzn mają 
samorządowcy: gminy Garbatka, 
powiatu Kozienice i Mazowsza. 
Samorząd wojewódzki przejął 
finansowanie Szkoły Drzewnej 
w Garbatce i przeznacza 20 mln zł 
na jej nową siedzibę.

Po kolejnych wystąpieniach oraz 
złożeniu na płycie wieńców i kwiatów, 
na pożegnanie, przed pomnikiem, 
znowu pochyliły się sztandary. 

 Mieczysław Kaca

Z kościoła wychodzą członkowie miejscowego szwadronu 22. Pułku Ułanów Podkarpackich. 
Jako pierwszy jego dowódca Paweł Kibil, prowadzący uroczystość w Molendach

Członkowie sekcji konnej Szwadronu Ziemi Kozienickiej w drodze na miejsce uroczystości w Molendach

Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich w drodze na miejsce uroczystości

Organizatorzy i goście przed pomnikiem w Molendach

Wójt Robert Kowalczyk składa wieniec wraz z Włodzimierzem Mazurem przewodniczącym RG 
i radnym sejmiku Zb. Gołąbkiem

Kwiaty złożyła córka Józefa Abramczyka „Tomasza” i przedstawicielka koła kombatantów BCH 
w Kozienicach

Delegacja mieszkańców wsi Molendy
Pożegnalny ukłon pocztu sztandarowego i weterana por. Bolesława Warchoła uhonorowanego 
w Molendach ofi cerska furażerką 

Z gracją składali wieniec uczniowie
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Z otwarcia Sali Widowiskowej 
i Gali „Perły Powiatu” w Iłży
Niespodzianką Gali VII Edycji Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” było wrę-
czanie nagród laureatom za 2017 rok w… Iłży. Nastąpiło to w sobotę, 7 kwietnia, w ofi cjalnie otwieranej w 
tym dniu, nowoczesnej Sali Widowiskowo-Kinowej im. Józefa Myszki przy iłżeckim Domu Kultury.

Pomysł pozytywnie ocenili or-
ganizatorzy obydwu imprez oraz 
ich uczestnicy, w tym zaproszeni 
goście. Gospodarze, czyli władze 
samorządowe miasta i gminy Iłża, 
mają się czym pochwalić, w tym 
w dziedzinie kultury. 

– Słyszało się w Iłży głosy, że 
w działalności kulturalnej, w tym ak-
tywności dzieci i młodzieży, można 
zrobić znacznie więcej. Przeszkodą 
były skromne warunki lokalowe, choć 
i tak wiele dobrego się w Iłży działo. 
Teraz, po wybudowaniu sali widowi-
skowo-kinowej za ponad 7 mln zł, 
przeszkody zniknęły. Mamy obiekt 
na miarę XXI wieku – zwierzał się 
burmistrz Andrzej Moskwa.

Krzysztof Kozera. Na scenie 
o powierzchni 100 m kw. wystąpić 
mogą renomowane zespoły, nawet 
Mazowsze. Na weekendowe seanse 
fi lmowe przyjeżdża wielu kinoma-
nów spoza Iłży – informował.

Przybywających gości, w tym po-
sła Leszka Ruszczyka, władze po-
wiatu radomskiego, przedstawicieli 
samorządowych Mazowsza, staro-
stę lipskiego Romana Ochyńskiego, 
wójtów gmin: Mirzec, Rzeczniów 
i Zakrzew witali przy wejściu bur-
mistrz Andrzej Moskwa, przewod-
niczący Rady Miejskiej Józef Skro-
bisz i zamieszkały w Iłży Członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego – 
Marek Jarosz.

Za to, co miejscowe władze już 
zrobiły dla rozwoju gminy, samo-
rząd mazowiecki wyróżnił Radę 
Miejską w Iłży, a także przekazu-
jąc jej przewodniczącemu Józe-
fowi Skrobiszowi, burmistrzowi 
Andrzejowi Moskwie i dyrektoro-
wi Krzysztofowi Kozerze dyplomy 
i list gratulacyjny od marszałka 
Adama Struzika. Po otwarciu Sali, 
przy akompaniamencie liczącej 
ponad 100 lat Iłżeckiej Orkiestry 
Dętej, wręczyli je adresatom Bo-
żenna Pacholczak wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego i Zbigniew Gołąbek 
przewodniczący Komisji Oświaty, 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego te-
goż sejmiku.

Medale „Za zasługi dla Ziemi 
Iłżeckiej” przyznała gronu anima-
torów i sponsorów kultury Kapitu-
ła Medalu. Wręczał je m.in. Janusz 
Szmit, Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Iłżeckiej.

Po otwarciu Sali Widowiskowo-
-Kinowej w formie symbolicznego 
przecięcia wstęgi na jej scenie, obiekt 
poświęcił ks. kan. Stanisław Styś. 

Wystąpili na niej dla gości: duet 
wokalny – Natalia Ruśkowska 
i Zofia Marcula, uczennice LO 
w Iłży, młodzieżowy zespół 
„GOLD” i najmłodsi podopieczni 
zespołu tanecznego „FAME”.

Po oklaskach, jakimi zostali 
nagrodzeni, dyrektor Krzysztof 
Kozera przekazał mikrofony kon-
feransjerom „Perły Powiatu”, redak-
torom – Magdalenie Gliszczyńskiej 
i Markowi Oleszczukowi.

Gala VII Edycji 
„Perły Powiatu”

„Perła Powiatu” jest już znanym 
prestiżowym Konkursem Gospo-
darczym Starosty Radomskiego, 
wspierającym działalność przemy-
słową i rolniczą, promującym in-
nowacyjne pomysły i rozwiązania 
oraz wynikające z nich sprawdzal-
ne rezultaty. Organizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Radomiu 
wspiera działalność gospodarczą 
i rolniczą, prowadzoną przez ini-
cjatywnych właścicieli i zarządców 
firm wytwórczych i usługowych 
oraz gospodarstw rolnych różnych 
wielkości. Celem konkursu jest wy-

różnianie i promowanie najlepszych 
fi rm lub ich produktów oraz gospo-
darstw rolnych, mających siedziby 
na terenie powiatu radomskiego, 
plasującego się pod względem wiel-
kości nie tylko w ścisłej czołówce 
mazowieckiej lecz i krajowej. 

Współzawodnictwo odbywało 
się w 5 kategoriach. Nominację do 
fi nału otrzymało 3 uczestników 
konkursu w kategorii Mała Firma 
Roku, 2 uczestników z kategorii 
Firma Roku, 3 rolników z kategorii 
Małe Gospodarstwo Rolne, 3 z ka-
tegorii Gospodarstwo Rolne oraz 3 
produkty z kategorii Produkt Roku. 
Spośród nich Kapituła Konkurso-
wa w składzie: Mirosław Ślifi rczyk 

Nowoczesne wyposażenie tech-
niczne sali, w tym oświetlenie 
i akustykę, chwalił dyrektor DK 

Budynek otwartej Sali Widowiskowo-Kinowej widziany z zewnątrz

Od prawej: Józef Skrobisz, Krzysztof Kozera i Andrzej Moskwa prezentują dyplomy przyznane 
przez marszałka Adama Struzika, wręczone im przez Bożennę Pacholczak i Zbigniewa Gołąbka

Część ofi cjalną Gali poprzedziły występy uzdolnionych artystycznie uczniów iłżeckich szkół. 
W rytmicznej akcji młode tancerki

Goście uroczystości na widowni

Uhonorowani „Za Zasługi dla Ziemi Iłżeckiej” z członkami Kapituły Medalu i gospodarzami gminy

Burmistrz Iłży A. Moskwa (od lewej) i starosta radomski M. Ślifi rczyk z laureatami kategorii Mała 
Firma Roku. Z prawej Karol Góralski, właściciel zwycięskiej fi rmy GUSTAW

Wiceprezes Katarzyna Wielocha i Marek Jarosz wręczają dyplom Monice Mrożek, 
zwyciężczyni w kategorii Produkt Roku
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Starosta Radomski (przewodni-
czący) oraz jej członkowie: Tere-
sa Majkusiak – była dyrektor BS 
w Skaryszewie, radna powiatu, 
Katarzyna Wielocha Wiceprezes 
Zarządu IP-H Ziemi Radomskiej, 
prof. Mirosław Luft  wykładowca 
UT-H w Radomiu i Zbigniew Ge-
tler kierownik Oddziału MIR w Ra-
domiu wyłoniła spośród nich lau-
reatów poszczególnych kategorii.

Laureatami 2017 roku w po-
szczególnych kategoriach zostali: 

Mała Firma Roku – GUSTAW S.C. 
Halina Góralska, Karol Góralski z Iłży 
produkująca wodę mineralną „Sta-
ropolska”.

Firma Roku – JANHAS Moniki Bana-
siak z Gozdu zajmująca się przetwa-
rzaniem i konserwowaniem mięsa. 

Małe Gospodarstwo Rolne – Szkół-
ka Drzew i Krzewów Ozdobnych Lidii 
i Ryszarda Siarów z Mniszka (gmina 
Wolanów). 

Gospodarstwo Rolne – Jacek Czaj-
kowski z Dąbrówki Zabłotniej, wła-
ściciel gospodarstwa sadowniczego.

Produkt Roku – Skaryszewskie 
Miody Pitne FHU Monika Mrożek. 

Nagroda specjalna – Stowarzy-
szenie LGD „Razem dla Radomki” za 
Multimedialne Centrum Edukacji 
Lokalnej „MULTICEL” oraz dzia-
łalność edukacyjną i promocyjną. 
Przyjął ją jej prezes Cezary Nowek.

Wręczenie nagród, statuetek 
i dyplomów najlepszym i nomi-
nowanym poprzedziło krótkie 
wystąpienie starosty radomskiego 
Mirosława Ślifi rczyka, jako prze-
wodniczącego Kapituły Konkursu. 
Powitał on gości, przedsiębiorców, 
uczestników konkursu nomi-
nowanych do głównych nagród 
w poszczególnych kategoriach oraz 
członków Kapituły Konkursu. Wraz 
z Teresą Bartosiewicz, Przewodni-
czącą Rady Powiatu w Radomiu, 

Laureaci VII Edycji Konkursu Gospodarczego Perła Powiatu na pamiątkowym zdjęciu z członkami kapituły i samorządowymi organizatorami

Mirosław Ślifi rczyk wręczał medal 
„Zasłużony dla Powiatu Radomskie-
go” Zdzisławowi Gierasińskiemu, od 
1994 roku sołtysowi wsi Florencja 
w Gminie Iłża. Pan Zdzisław jest od 
dawna liderem „Kapeli iłżeckiej”. 

Statuetki i dyplomy honorowe, 
poza członkami Kapituły Konkursu 
i osobami już wymienionymi, wrę-
czali także: wicestarosta Leszek Mar-
gas, Członkowie Zarządu Powiatu 
Radomskiego: Marek Jarosz, Adam 
Siczek i Henryk Słomka, burmistrz 

Andrzej Moskwa oraz zastępca bur-
mistrza Marek Łuszczek.

W przerwach „produkował” się 
z artystyczną werwą Jerzy Kryszak 
weteran polskiej sceny kabaretowej, 
satyryk i parodysta.

Na zakończenie wystąpili z kon-
certem „W Krainie Uśmiechu” soli-
ści Polskiej Opery Kameralnej: Ewa 
Szpakowska, Paulina Janczaruk, 
Andrzej Niemierowicz i urodzony 
w Mircu Kazimierz Kowalski.

 Mieczysław Kaca 

Starosta Mirosław Ślifi rczyk zwierzył się, że w powiecie radomskim działa dużo fi rm i 16 tys. gospodarstw rolnych. W dotychczasowych 
konkursach uczestniczyło po kilkadziesiąt w każdej z tych konkursowych kategorii. – Czeka nas wiele interesujących spotkań – zauważył. 

Zwycięzcą konkursu w kategorii Gospodarstwo Rolne został Jacek Czajkowski, właściciel 
gospodarstwa sadowniczego z Dąbrówki Zabłotniej. Dyplom i upominki wręczali mu 
Zbigniew Getler i Henryk Słomka.

Nagroda specjalna to duża niewiadoma do rozstrzygnięcia konkursu. Stała się ona zasłużonym 
udziałem Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Zwycięzcy – prezesowi Cezaremu Nowko-
wi towarzyszą przewodnicząca RP Teresa Bartosiewicz i starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk. 

Najważniejsza jest 
profi laktyka
Kolejne spotkanie z cyklu Programu Profi laktyki Nowotwo-
rów Głowy i Szyi, zorganizowane przez Radomskie Centrum 
Onkologii, odbyło się w Starostwie. 

Seminarium, skierowane do 
pracowników urzędu, otworzył 
starosta radomski Mirosław Śli-
fi rczyk. – To bardzo ważne, aby 
wzrastała świadomość dotyczą-
ca profi laktyki nowotworowej. 
Lepiej zapobiegać niż leczyć, 
dlatego cieszę się tak dużym za-
interesowaniem tymi wykładami 
– powiedział .

Rzecznik prasowy szpitala 
Izabela Leśkiewicz przedsta-
wiła założenia programu, jego 
cele i miejsca, gdzie można się 
badać.

Prof. dr hab. n. med. Tade-
usz Pieńkowski, dyrektor me-
dyczny Radomskiego Centrum 
Onkologii, przybliżył wiedzę 
o zagrożeniach chorobami no-
wotworowymi. Jak powiedział, 
na raka głowy i szyi 5 razy czę-
ściej chorują mężczyźni niż ko-
biety. Zagrożenie znacznie wzra-
sta po 50. roku życia. Najczęściej 

chorują osoby palące i nadużywa-
jące alkoholu. Dużym zagrożeniem 
jest także zakażenie wirusem HPV, 
czyli brodawczaka ludzkiego.

W drugiej części spotkania te-
rapeuta dr Barbara Czerska-Pień-
kowska, poprowadziła warsztaty 
„Jak żyć z chorobą nowotworową” 
skierowane do osób chorych i ich 
rodzin.

Program współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i realizo-
wany wspólnie z Mazowieckiem 
Porozumieniem Pracodawców 
Ochrony Zdrowia i Mazowieckim 
Szpitalem Bródnowskim w War-
szawie. Do współpracy przy tym 
programie zgłosiły się 73 przychod-
nie, w tym ponad 30 z Radomia 
i okolic. Diagnostyka ma objąć 
10 tysięcy pacjentów w wieku 
40–65 lat z województw mazowiec-
kiego, świętokrzyskiego, podlaskie-
go i lubelskiego.  

Z myślą o seniorach
Centrum Aktywności Seniorów powstanie jeszcze w tym 
roku przy ulicy Traugutta 31/33. Urząd Miejski ogłosił 
przetarg na przebudowę pomieszczeń mieszczących się na 
parterze budynku. Prace mają się zakończyć w ciągu trzech 
miesięcy od dnia podpisania umowy.

– Centrum, które planujemy 
uruchomić to jeden z punktów 
programu „Siła w Seniorach”. 
Chcemy dać tej grupie wieko-
wej jak najwięcej możliwości 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Nowoczesne miasto musi 
odpowiadać na potrzeby wszyst-
kich mieszkańców, zarówno tych 
młodszych, jak i tych starszych 
– mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

W CAS osoby starsze będą 
mogły uczestniczyć w różno-
rodnych zajęciach, w tym kul-
turalnych czy rekreacyjnych. 
– Pomysłów jest wiele, ale 
chcemy, by to sami seniorzy 
decydowali o tym, co będzie 
się działo w Centrum. Planuje-

my również uruchomić przy ulicy 
Traugutta punkt konsultacyjny. Se-
niorzy będą mogli korzystać m.in. 
z porad prawnych oraz spotkać się 
z psychologiem, terapeutą uzależ-
nień, policjantem czy strażnikiem 
miejskim – wylicza wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik.

Przypomnijmy, że program „Siła 
w Seniorach” obejmuje nie tylko 
działania związane z aktywnością, 
ale także ze zdrowiem i bezpie-
czeństwem. W planach jest m.in. 
uruchomienie poradni geriatrycz-
nej oraz zakup czujników czadu, 
które będą za darmo przekazy-
wane seniorom mającym u siebie 
w mieszkaniu piecyki kąpielowe lub 
piece węglowe.

 UM Radom



6 Nr 147INFORMACJE /  OGŁOSZENIA

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

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Uczczono 
pamięć ofi ar 
katastrofy 
smoleńskiej
We wtorek, 10 kwietnia, w całym kraju obchodzone były uroczy-
stości związane z 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej. W Radomiu 
również uczczono pamięć 96 osób, które wówczas zginęły.

Obchody zainaugurowała msza 
święta w Kościele Garnizonowym 
w intencji ofi ar katastrofy. Po mszy 
rodzina radomianina – kapitana 
Artura Ziętka, szef kancelarii mar-
szałka Senatu – Jakub Kowalski, rad-
ni, władze miasta, wojsko, leśnicy, 
stowarzyszenia i organizacje kom-
batanckie oraz zaproszeni goście, 

złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod płytą upamiętniającą ofi ary 
katastrofy pod Smoleńskiem.

Następnie uczestnicy ob-
chodów przemaszerowali pod 
pomnik Lecha i Marii Kaczyń-
skich, aby złożyć kwiaty i zapalić 
znicze.
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Wsparcie 
dla szkolnictwa 
zawodowego
600 uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych będzie mogło w czasie wakacji odbyć staż 
u lokalnych przedsiębiorców. W projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, 
realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju 
Mazowsza S.A, weźmie udział siedem szkół z Radomia. Umowę w tej sprawie podpisały władze 
województwa mazowieckiego oraz władze miasta.

– Na początku swojej kadencji 
obiecywałem, że będziemy inten-
sywnie wspierać szkolnictwo za-
wodowe w Radomiu. Dotrzymuję 
danego słowa. Wdrożyliśmy już 
system kształcenia dualnego w ra-
domskich szkołach. Dziś podpisu-
jąc tę umowę robimy kolejny krok. 
Dzięki temu projektowi nasza mło-
dzież będzie jeszcze lepiej przygo-
towana do wejścia na rynek pracy. 
Jest to jednocześnie szansa dla fi rm, 
które borykają się z problemem 
braku wykwalifikowanych kadr. 
Dlatego z wielkim optymizmem 
podchodzimy do tego projektu – 
powiedział prezydent Radosław 
Witkowski podpisując umowę.

W ramach projektu zaplanowa-
no praktyki zawodowe lub staże 
zawodowe dla 600 uczniów, szko-
lenia zawodowe dla 235 uczniów, 
doradztwo zawodowe w szkołach 
oraz współpracę z lokalnym ryn-
kiem pracy. Ponadto wybrane pra-
cownie kształcenia zawodowego 
zostaną wyposażone w sprzęt i po-

moce naukowe. Z kolei wsparcie 
rozwoju zawodowego otrzymają 
nauczyciele i instruktorzy prak-
tycznej nauki zawodu.

Na realizację projektu Radom 
otrzymał prawie 4,5 mln złotych. 
Całkowita jego wartość to 15,7 mln zł. 
Projekt potrwa do 2023 roku.
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 Uczestnicy spotkania w lesie pod Molendami bardzo pozytywnie wyrażali się o uczniach 
miejscowej PSP, którzy pod pieczą nauczycieli, i chyba samorządowców, przygotowują informa-
cję na temat wydarzeń sprzed 74 lat. Taką wiedzę przekazała uczestnikom spotkania widoczna 
na zdjęciu uczennica. A słucha jej z zainteresowaniem ułan nad ułany – Paweł Kibil dowódca 
Szwadronu Ziemi Kozienickiej, jak również wicestarosta kozienicki Krzysztof Stalmach i towa-
rzyszący mu pracownicy starostwa. 

 Chodzi o Grupę Rekonstrukcji Historycznej z Kozienic. Do wsi Molendy przyjechało sześciu 
rekonstruktorów, przyodzianych w autentyczne partyzanckie mundury. Red. Mariolę Zając, 
szefową naszego Wydawnictwa „Razem” widocznie mundury te przyciągnęły, co potwierdza 
zdjęcie, też autentyczne. Więcej na str.  3.

 Przyglądając się składającym wieńce na płycie pomnika w Molendach nietrudno wyczuć, 
że starsze pokolenia też podtrzymują pamięć bez względu na przypisanie ideowe. Każdego roku 
wieńce składają przedstawiciele orientacji konserwatywnej, liberalnej i lewicowej. Na załączonej 
fotce widzimy lidera SLD i towarzyszące mu członkinie wieńcowej delegacji.

 Na zakończenie rozstrzy-
ganego w Iłży Konkursu „Perła 
Powiatu” wystąpili soliści Pol-
skiej Opery Kameralnej. Do 
uczestnictwa zaprosili też sta-
rostę radomskiego Mirosława 
Ślifi rczyka. Fotka potwierdza, 
że starosta Ślifi rczyk spraw-
dził się. Śpiewał solo. Soliści 
operowi – Paulina Janczarek 
i Andrzej Niemierowicz zanie-
mówili z zasłuchania.

 Skoro tkwimy w historii, to przytoczymy inny przykład. Ceniony badacz zabytków miasta 
napisał niedawno, że drugim – po królu Kazimierzu Wielkim – budowniczym Radomia jest Józef 
Grzecznarowski, dwukrotnie prezydent miasta nad Mleczną w okresie przedwojennym, a po wojnie 
wielki budowniczy radomskich osiedli mieszkaniowych, patron RSM. Odżyły starania o nadanie mu 
miana Honorowego Obywatela Miasta Radomia. Inicjatorzy urządzili w Resursie imieniny Józefa 
Grzecznarowskiego. Przyjechała córka Danuta Grzecznarowska-Skrzypek z dziećmi i wnukami. 
Złożono Przewodniczącemu Rady Miejskiej stosowny wniosek. Na uroczystość imieninową przybył 
obecny Prezydent Radomia Radosław Witkowski, wręczając Danucie Grzecznarowskiej-Skrzypek 
piękny bukiet kwiatów i wydawnictwa książkowe o jej zasłużonym ojcu.

 Bywa jednak, że coś udaje się 
ku uciesze setek ludzi. 7 kwietnia, 
osóbką wyróżnioną uczestnictwem 
w przecięciu wstęgi, otwierającej Salę 
Widowiskowo-Kinową, była bardzo 
młoda przedstawicielka grup arty-
stycznych DK w Iłży. I od jej cięcia za-
leżało, kiedy wstęga opadnie. Dziew-
czynie nie szło cięcie. Kibicowali jej 
oklaskami i uśmiechami m.in. poseł 
Leszek Ruszczyk, starostowie – ra-
domski Mirosław Ślifi rczyk i lipski – 
Roman Ochyński. Najbardziej chyba 
burmistrz Iłży Andrzej Moskwa. Na 
szczęście, udało się… 

…zapanowała przy 
drugim koniuszku 
przecinanej wstęgi, 
której kawałki miały 
być pamiątką uczest-
nictwa w tym bardzo 
ważnym wydarzeniu. 
Ale kawałków nie 
było, gdyż dziew-
czynka załatwiła 
sprawę za wszyst-
kich. Po parominu-
towej konsternacji 
wszystko wróciło do 
normy.

P O ( d ) G L Ą D Y

Wreszcie mamy wiosnę, nawet w niektóre 
dni przypominającą lato. Ludowe przy-
słowie przylepiło kwietniowi taką łatkę: 
Kwiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, 
trochę lata.
Ważne, że wiele imprez odbywa się już na 
świeżym powietrzu. A taką było niedzielne 
rocznicowe spotkanie w Molendach koło 
Garbatki, na którym uczczono partyzantów 
poległych 7 kwietnia 1944 roku w bitwie sto-
czonej z przeważającymi siłami niemieckie-
go okupanta. Wydarzenie to dokumentował 
poniższy fotografi czny rekwizyt

Udało się Radość i konsternacja…

Rekonstruktorzy z Kozienic

Szkolni patrioci

Starsi też pamiętają

Dobre 
zakończenie

Prezydent pamięta


