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W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

Szansa 
w Radomskiej 

Strefi e Gospodarczej 
Rozpoczęły się działania mające na celu utworzenie Radomskiej Strefy Gospodarczej. 

Jej celem będzie aktywizacja Radomia i regionu radomskiego w zakresie zrównoważonego roz-
woju społeczno-gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa 

mazowieckiego i w efekcie powstanie nowych miejsc pracy.

6 lutego w siedzibie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kilińskiego 
przedstawiciele Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Gminy Miasta 
Radomia, Agencji Rozwoju Prze-
mysłu oraz Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych 
podpisali list intencyjny w sprawie 
dążenia do powołania w przyszłości 
Radomskiej Strefy Gospodarczej. 
Swoje podpisy pod dokumentem 
złożyli: wojewoda Jacek Kozłow-
ski, wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, 
wiceprezes zarządu ARP SA Patry-
cja Zielińska, prezes zarządu PAIiIZ 
Sławomir Majman i wiceprezes te-
goż zarządu Anna Polak-Kocińska 
oraz prezydent Radomia Radosław 
Witkowski i wiceprezydent Rafał 
Rajkowski.

Sygnatariusze zadeklarowali 
wspólną pracę na rzecz zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej Rado-
mia i regionu radomskiego oraz po-

wołania w przyszłości Radomskiej 
Strefy Gospodarczej.

– Wykorzystanie potencjału 
wielu instytucji gotowych na zasa-

dach partnerskich współpracować 
na rzecz rozwoju gospodarczego 
Radomia i regionu radomskiego 
otwiera przed nami bardzo dobre 

perspektywy. Z powstaniem 
i rozwojem Radomskiej Strefy 
Gospodarczej wiązać się będą 
szanse na przezwyciężenie tych 
trudności, z jakimi od lat bo-
ryka się miasto – powiedział 
prezydent Radomia Radosław 
Witkowski.

Współpraca Urzędu Miejskie-
go w Radomiu z samorządem 
województwa mazowieckiego, 
mazowieckim urzędem woje-
wódzkim oraz ARP i PAIiIZ 
ma w przyszłości zaowocować 
przyciągnięciem nowych inwe-
storów, a co za tym idzie, tworze-
niem tak potrzebnych w Rado-
miu nowych miejsc pracy.

Podpisanie listu intencyjnego 
to początek drogi do osiągnię-
cia wspólnego celu. Warunki 
i szczegóły współpracy zawarte 
będą w porozumieniu, które ma 
być podpisane w marcu.

 źródło: radom.pl

Co powiedzieli sygnatariusze 
po podpisaniu listu intencyjnego? 
– czytaj na stronie  2

Uczestnicy spotkania tuż przed podpisaniem listu intencyjnego. (Od lewej): wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, prezes PAIiIZ 
Sławomir Majman, wiceprezes ARP Patrycja Zielińska, wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska, prezydent Radomia Radosław Witkowski, 
wiceprezes ARP Marcin Zieliński, wiceprezydent Radomia Rafał Rajkowski,
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Szansa w Radomskiej 
Strefi e Gospodarczej 
6 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego przedstawiciele Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miasta Radomia, Agencji Rozwoju 
Przemysłu oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisali list intencyjny 
w sprawie dążenia do powołania w przyszłości Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Oto co powiedzieli sygnatariusze po podpisaniu listu intencyjnego:

Radosław Witkowski, prezydent 
Radomia: – Spotkaliśmy się tu by wyrazić 
wolę współpracy, na szczegóły przyjdzie 
czas. Mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym 
półroczu tego roku będziemy mogli powołać 
Radomską Strefę Gospodarczą.

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowie-
cki: – Problemem Radomia nie jest poranny 
pociąg do Warszawy wypełniony radomianami 
dojeżdżającymi do pracy, lecz pusty pociąg bez 
inwestorów wyjeżdżający o tej samej porze 
z Warszawy do Radomia. Chcemy to zmienić. 
Powstanie strefy to szansa na taką zmianę.

Marcin Zieliński wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu:– Radomska Strefa 
Gospodarcza jest projektem szerszym niż 
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– Radom, ponieważ daje lepsze perspektywy 
na rozwój miasta. Przedsiębiorcy otrzymają 
wsparcie i pomoc przy zakładaniu fi rm.

Anna Polak-Kocińska: – Dziś spotkaliśmy się 
by zacząć pisać nową kartę w historii Radomia. 
Będziemy się jeszcze spotykać, chcemy by 
Radom pokazał nam ramy, a my postaramy się 
pomagać je wypełniać. Ale nikt tego za Radom 
nie zrobi. Nie narzekajmy, zacznijmy działać!

Rafał Rajkowski wiceprezydent Radomia, 
koordynator wielkiego przedsięwzięcia: 
– Za około miesiąc będę mógł poinformować 
o postępie, przekazać jakieś konkrety.

Sławomir Majman prezes PAIIZ: – Główny 
cel to nowe miejsca pracy. Z naszego do-
świadczenia wynika, że Radom ma potencjał 
na stworzenie 6–8 tysięcy takich miejsc pra-
cy. Chcemy sprawdzić, jakie nowe dziedziny 
przemysłu można zaaplikować do Radomia 
i czy na tym gruncie odnajdą się nowe centra 
biznesowe. Będą oczywiście kontynuowane 
także te, które już w mieście funkcjonują.

 zanotował: M. Kaca

Budżet powiatu 
radomskiego 
uchwalony
Radni Powiatu Radomskiego jednogłośnie przyjęli budżet na 
2015 rok. Dochody powiatu zaplanowano na kwotę 
119 641 350,60 złotych. Planowane wydatki kształtują się 
na poziomie 122 703 350,60 złotych, z czego 23 539 870,00 zł 
przeznaczono na pomoc społeczną, 24 835 710,40 zł – 
na ochronę zdrowia, a 16 797 989,08 zł na oświatę 
i wychowanie. Ważnym elementem budżetu są inwestycje 
wartości 7 340 099,00 zł.

Zadania z zakresu administra-
cji publicznej będą kosztować 
17 933 800,38 zł, polityki spo-
łecznej – 15 718 384,00 zł, nato-
miast transport i łączność – 
12 907 682,00 zł. Defi cyt budżeto-

wy radomskiego powiatu wyniesie 
3 062 000 zł.

Na sfi nansowanie spłaty wcześ-
niej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów oraz 
planowanego deficytu budżetu 

powiatu starostwo zaciągnie dłu-
goterminową pożyczkę w kwocie 
5,4 mln zł. Długi, jakie powiat 
radomski ureguluje w bieżącym 
roku, wynoszą prawie 4,5 mln zł. 
Brakującą kwotę starostwo uzy-
ska z wolnych środków znajdu-
jących się na rachunku powiatu. 
Na ten cel zostanie przeznaczone 
2 162 000 zł.

Podczas sesji radni przyjęli spra-
wozdanie z działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, 
przegłosowali uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
powiatu na lata 2015–2022 oraz 
zatwierdzili plany pracy komisji 
stałych Rady Powiatu na rok 2015.

 Mariusz Siczek

Radosław Witkowski

Jacek Kozłowski

Anna Polak-Kocińska

Marcin Zieliński 

Rafał Rajkowski
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Radni Powiatu Radomskiego jednogłosnie przyjęli budżet na 2015 rok
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Święto Służby Więziennej

„Dzień otwarty” 
w radomskim areszcie
W przeddzień święta Służby Więziennej, 7 lutego br. w Areszcie Śledczym w Radomiu zorgani-
zowano tzw. „dzień otwarty” dla przedstawicieli mediów w ramach prowadzonej przez Okręgo-
wy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie akcji społecznej „(Nie)poznane w więzieniach”.

Radomscy dziennikarze zwiedzi-
li salę widzeń, oddział przejściowy, 
na którym odbywa się rozpoznanie 
do jakiej grupy zakwalifi kować pe-
nitencjariusza. Czy jest on „grypsu-
jący”, czy palący (palacze umiesz-
czani są w celach dla palących) itp. 
Tu zdobywa się szereg informacji 
umożliwiających rozpoczęcie pra-
widłowej pracy resocjalizującej 
już od pierwszych chwil pobytu 
osadzonego w areszcie.

Spore wrażenie na wszystkich 
wywarł widok cel, 
oczywiście pokazano 
tylko te, w których nie 
przebywali osadzeni. 
Chwilę zadumy moż-
na było przeżyć rów-
nież w jednej z dwóch 
kaplic więziennych. 
Innego rodzaju do-
znanie czekało na 
tzw. „spacerniku”. 
Szare więzienne mury 
ozdobione zostały kil-
ka lat temu grafi kami 
wykonanymi przez 
artystów plastyków 
w ramach projektu 
ogłoszonego przez 
krakowską Akademię 
Sztuk Pięknych. 

Duże zaintere-
sowanie wzbudziły 
również prace arty-
styczne i modelar-
skie wykonane przez 
samych osadzonych. 
Prace te można będzie zakupić 
podczas aukcji, która odbędzie się 
w Oddziale Zewnętrznym na war-
szawskim Bemowie.

To, co można było zobaczyć, było 
jednak niczym w porównaniu ze 
spotkaniem z dwójką osadzonych.

 – Między życiem na wolności 
a życiem w więzieniu jest tylko 
cienka linia – powiedział jeden 
z nich. Po czym dodał: – Wystarczy 
chwila nieuwagi, jakiś błąd, którego 
można było uniknąć, żeby dopro-
wadzić do nieszczęścia. Do czyjejś 

śmierci. Do tragedii wielu osób. Do-
stałem wyrok 15 lat więzienia. Po-
godziłem się z tym, bo to była moja 
wina. Czym jednak jest te piętnaście 
lat do śmierci, którą spowodowa-
łem będąc pod wpływem alkoholu. 
Przecież można było tego uniknąć. 
To jest naprawdę cienka linia, którą 
może przekroczyć każdy z nas.

W Areszcie Śledczym w Rado-
miu funkcjonują dwa pawilony 
– jeden dla tymczasowo areszto-
wanych, drugi typu zamkniętego 

dla skazanych, odbywających karę 
po raz pierwszy i młodocianych. 
Ponadto działa również oddział 
terapeutyczny dla osób uzależnio-
nych od alkoholu. W areszcie znaj-
duje się sala gimnastyczna oraz 
15 kompleksów świetlicowych, 
15 punktów bibliotecznych i biblio-
teka centralna. Jednostka posiada 
trzy boiska na wolnym powietrzu 
i halę sportową z pełnowymiarowym 
boiskiem do siatkówki i koszyków-
ki. Do realizowania praktyk religij-
nych przeznaczone są dwie kaplice. 

Pojemność aresztu wynosi 1010 
miejsc. Areszt Śledczy w Ra -
domiu posiada również Od-
dział Zewnętrzny o pojemności 
65 miejsc, znajdujący się przy 
ul. Witosa. OZ przeznaczony jest 
dla skazanych odbywających 
karę po raz pierwszy w zakładzie 
karnym typu półotwartego. 

Łącznie w AŚ i OZ pracuje 
345 funkcjonariuszy, w tym 
42 kobiety.

 Jacek Lombarski
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Europejski dzień 
numeru 112
Numer alarmowy 112 ma swoje święto. 
W środę 11 lutego obchodzony był jego dzień europejski. 
Natomiast w Radomiu Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
obchodzi swoje drugie urodziny. Uruchomione zostało, 
przypomnijmy, w styczniu 2013 roku.

– Ponad 3 miliony zgłoszeń 
w 2014 r. odebrali operatorzy nume-
ru alarmowego 112 w województwie 
mazowieckim – informuje Ivetta 
Biały rzecznik wojewody mazo-
wieckiego – Aż 45 procent z nich 
stanowiły połączenia zbędne i po-
myłkowe. Często niestety zdarzają 
się sytuacje zamawiania pizzy lub 
taksówek. Warto pamiętać, że telefon 
bez karty SIM również wykona po-
łączenie 112, o czym rodzice często 
zapominają, dając dzieciom telefon 
do zabawy. Numer alarmowy został 
uruchomiony, aby ratować ludzkie 
życie, więc korzystajmy z niego tylko 
w uzasadnionych wypadkach. Nu-
mer 112 to numer alarmowy, a nie 
infolinia – podkreśla rzecznik.

W województwie mazowieckim 
działają dwa Centra Powiadamia-
nia Ratunkowego: CPR Warszawa, 
obsługujący tylko samą stolicę, 
oraz CPR Radom, który przyjmuje 
zgłoszenia z pozostałej części woje-
wództwa. W 2014 roku operatorzy 
zatrudnieni w radomskim CPR 
odebrali blisko 1,3 mln zgłoszeń, 
w tym tylko 22,5 proc. z nich sta-
nowiły zdarzenia wymagające in-
terwencji służb ratowniczych.

CPR w Radomiu zatrudnia 71 ope-
ratorów (13–14 na zmianie), którzy 
odbierają połączenia z wojewódz-
twa mazowieckiego z wyłączeniem 
Warszawy. W ciągu doby radomska 
placówka przyjmuje 3,5 do 5,5 tys. 
zgłoszeń.

100 lat Zofi i Mazur 
z Przyłęka
Setne urodziny obchodziła 4 lutego 2015 roku 
Zofi a Mazur z Przyłęka. Z tej okazji był tort, 
toast 200 lat życia, kwiaty oraz wiele życzeń.

Osobiście życzenia Pani Zofi i 
złożyli Marta Michalska – Wilk 
kierownik Radomskiej Delega-
tury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, 
która wręczyła Jubilatce życze-
nia od Premier Ewy Kopacz, 
Zbigniew Gurtat – kierownik 
Oddziału Spraw Obywatel-
skich Placówki Zamiejscowej 
w Radomiu, Marian Kuś – wójt 
Gminy Przyłęk, Marianna Gos 
urzędnik USC w Przyłęku, 
Wojciech Szmajda przewod-
niczący Rady Gminy Przyłęk, 
Renata Gajowiak – kierownik 
KRUS Placówki Terenowej 
w Zwoleniu oraz ksiądz Józef 
Bieńkowski, proboszcz parafi i 
Przyłęk.

urodzinowy, szampan, bardzo dużo 
kwiatów, upominki i chwile wzruszeń. 
Jubilatka usłyszała nie tylko wiele cie-
płych słów ale również życzeń długie-
go życia w zdrowiu i pogodzie ducha 
oraz radości z owoców życia. 

Pani Zofi a mimo 100 lat jest 
w dobrej kondycji, pełna życia 
i serdeczności. Była i pozostaje 
człowiekiem bardzo pracowitym, 
spokojnym, przywiązanym do 
swojego otoczenia i gospodarstwa. 
Przeżyła cały wiek polskiej histo-
rii, była świadkiem wielu przemian 
ustrojowych i społecznych.  (X)

 Uroczystość odbyła się w Restau-
racji Vanilla House w Zwoleniu. Jak 
na taki jubileusz przystało, był tort 

Dziennikarze oglądali grafi ki zdobiące ściany aresztu

Budynek Aresztu Śledczego w Radomiu
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Naszym celem dobro mieszkańców
Wywiad z Tomaszem Adamcem, Wójtem Gminy Policzna

 Dwunastoletni staż zawodowy 
w Urzędzie Gminy Policzna zaświad-
cza, że jest Pan człowiekiem o dużym 
doświadczeniu zawodowym, obezna-
nym też z różnymi formami działania 
samorządu terytorialnego. Zapytam 
więc, kiedy młodemu Tomaszowi 
Adamcowi zaświtała w głowie myśl 
zostania wójtem rodzimej gminy?

– Taka myśl chodziła mi po gło-
wie już kilka lat temu. Młodzieńcze 
aspiracje trzeba było jednak przy-
hamowywać, zaspokajać je poprzez 
dobre wywiązywanie się z obo-
wiązków zawodowych, a przy oka-
zji – poznawanie, jak to wszystko 
wygląda w praktyce. Podpatrywa-
nie życia i rozmowy z ludźmi pod-
powiadały, jakimi sprawami trzeba 
by się zająć z myślą o zaspokajaniu 
potrzeb zarówno młodej generacji 
mieszkańców, jak i seniorów. 
 Kiedy te myśli przeistoczyły się 

w postanowienie?
– W czasie wypoczynku letniego 

2014 roku.
 Nie za późno?

– Być może tak. Dlatego narzu-
ciłem sobie ostre tempo, postano-
wiłem dotrzeć do domostw wszyst-
kich mieszkańców gminy.
 I udało się?

– Jestem zadowolony z ilości 
odwiedzin i przeprowadzonych 
rozmów.
 Czyli wygrana była zapewniona już 

przed głosowaniem?
– Tak dobrze nie było. Przecież 

o stanowisko wójta gminy Policzna 
ubiegało się aż czterech kandyda-
tów. Jednak przyjemna atmosfera 
spotkań i chęć prowadzenia ze mną 
rozmowy, dawały dużą nadzieję, że 
mogę uzyskać dobry wynik.
 Jakie sprawy podnosili mieszkańcy 

na spotkaniach?
– Było ich wiele, podpowiada-

nych nie tylko podczas spotkań 
przedwyborczych. W Urzędzie 
Gminy zajmowałem się sprawami 
inwestycji a realizowaliśmy ich spo-
ro. Kontakty z mieszkańcami wsi 
miałem więc częste. I wówczas tak-
że rozmawiałem z ludźmi na różne 
tematy. Czasem błahe, pół żartem. 
Ale bywały też sprawy poważniej-
sze, te poruszane przy okazji wy-
borów samorządowych. Z analizy 
postulatów i propozycji wynika, że 
wnioski lub też sugestie zgłaszane 
przez młodych mieszkańców wsi 
i seniorów różniły się. Młodsi wie-
kiem wskazywali na potrzebę ot-
wierania świetlic lub klubów jako 
miejsc spotkań sprzyjających inte-
gracji, urządzania placów zabaw dla 
dzieci, boisk sportowych i miejsc re-
kreacji dla młodzieży, polepszania 
stanu nawierzchni dróg i dojazdów 
do posesji położonych poza zwartą 
zabudową, budowy sieci kanaliza-
cyjnej oraz pomocy władz gminy 
w poprawie wyglądu i estetyki wsi. 
Starsi domagali się łatwiejszego do-
stępu do lekarzy, w tym specjalistów, 
poprawy zaopatrzenia poradni me-
dycznych w sprzęt, dbałości władz 
samorządowych o bezpieczeństwo 
mieszkańców (w tym osobiste), 
a więc oświetlenie wieczorem 

i nocą ulic i dróg wiejskich, o sku-
teczną ochronę przeciwpożarową, 
przeciwpowodziową itp.
 Z grupą kandydatów na radnych, 

którą Pan skupił wokół siebie wystar-
towaliście z listy Komitetu Wyborcze-
go Platformy Obywatelskiej? 

– Zwróciłem się o wsparcie 
merytoryczne i organizacyjne na-
szej kampanii do przedstawicieli 
tej partii w samorządzie powiatu 
zwoleńskiego, gdyż dwa liczące 
się komitety wyborcze związane 
z Polskim Stronnictwem Ludowym 
oraz Prawem i Sprawiedliwością od 
lat miały w gminie Policzna swo-
ich aktywistów i utrwalone wpły-
wy w określonych środowiskach, 
w których rekrutowali zgłasza-
nych kandydatów. Postawiliśmy 
na Platformę Obywatelską, mimo 
że żaden z nas kandydatów nie był 
jej członkiem. Przyznaję, że osobi-
ście nawiązałem w tej sprawie kon-
takt z panem Edwardem Rybakiem 
– przewodniczącym Rady Powiatu 
w Zwoleniu. 
 Jaka strategia zastosowana w kam-

panii wyborczej przyniosła ten suk-
ces?

– Zachowaliśmy rozsądek i umiar, 
koncentrując się na popularyzacji 
zamierzeń. Doceniając to, co zrobili 
dla gminy Policzna nasi poprzedni-
cy, nie kierowaliśmy żadnej perso-
nalnej krytyki pod ich adresem, lecz 
proponowaliśmy wyborcom własną 
wizję rozwoju gminy i zaspokaja-
nia potrzeb jej mieszkańców. Od-
nieśliśmy sukces, wprowadzając do 
Rady Gminy sześciu radnych. Moją 
kandydaturę na wójta gminy już 
w pierwszej turze poparło w tajnym 
głosowaniu niemalże 63% wybor-
ców. Bardzo dziękuję wyborcom 
za poparcie i tak dużą frekwencję. 
Gratuluję także wszystkim radnym , 
z którymi wspólnie zadbamy o dal-
szy rozwój Gminy Policzna. Rozma-
wiałem z osobna z każdym z nich. 
Z dotychczasowej współpracy je-
stem bardzo zadowolony i wierzę, 
że dobra atmosfera utrzyma się 
przez całą kadencję. Moja pozy-
tywna ocena dotyczy też pracow-

ników Urzędu Gminy, działających 
w atmosferze spokoju, życzliwości, 
kompetencji i poszanowania klien-
tów.
 Uchwalony przez nową Radę Gminy 

Policzna budżet na rok 2015, pozy-
tywnie opiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Warszawie, 
bazował na projekcie przyjętym przez 
radnych poprzedniej kadencji. Myślę, 
że nie pokrywa się on w pełni z ocze-
kiwaniami wyborców Pana i wielu 
z nowo wybranych radnych…

– Rada każdego samorządu tery-
torialnego ma prawo wprowadzać 
zmiany do budżetu także w trakcie 
jego realizacji. Budżet Gminy Po-
liczna na rok 2015 też będzie mody-
fi kowany. Czekamy na ogłoszenie 
programów i informacji o zasadach 
dofi nansowania funduszami unij-
nymi oraz na konkursy wskazują-
ce priorytety i kryteria udzielania 
dotacji ze środków unijnych i kra-
jowych, zewnętrznych. Wiadomo 
nam już, że będą preferowane wnio-
ski z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego, z ekologii, szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa itp. 
Oczekiwania naszych wyborców 
dotyczą w wielu wypadkach tych 
właśnie dziedzin. Na najbliższej 
sesji Rady Gminy będziemy oma-
wiać sprawę zakupu samochodu 
pożarniczego dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Policznej, jednostki 
działającej w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Gromadzimy pieniądze na wkład 
własny. Zabiegamy w samorządzie 
wojewódzkim, u władz zwierzch-
nich PSP i OSP oraz w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o wsparcie 
fi nansowe tego zakupu w tzw. sy-
stemie składowym.
 Stan nawierzchni wielu odcinków 

dróg gminnych też chyba wymaga 
ulepszania. Bez nakładów inwesty-
cyjnych nie da się wykonać tego ro-
dzaju zadań…

– Nie tylko dróg gminnych, lecz 
także odcinków dróg powiatowych, 
w których realizacji w różnej posta-
ci partycypujemy, pomagamy. Po-
trzeby tego rodzaju są w niektórych 
wypadkach zgłaszane od lat, były 
też sygnalizowane podczas moich 
spotkań z mieszkańcami, również 
w kontaktach kandydatów na rad-
nych z wyborcami. Mam na uwadze 
m.in. drogę Policzna–Czarnolas, 
lepsze połączenie drogowe miesz-
kańców z rejonu sołectwa Chechły 
z Puławami, w których znajduje 
zatrudnienie wiele osób zamiesz-
kałych na terenie naszej gminy, 
odcinki traktu prowadzącego 
z Policznej do Czarnolasu przez 
Gródek, odcinka Policzna-Susko-
wola, czy drogę w m. Władysławów 
oraz do innych miejscowości. My-
ślę, że współdziałając ze starostwem, 
sołectwami i sąsiednimi gminami 
w kadencji 2014–2018 z przebudo-
wą i ulepszeniem nawierzchni dróg 
poradzimy sobie.
 W waszej gminie wyróżniają się dwa 

ośrodki. Mam na myśli Policznę po-
łożoną przy zmodernizowanej trasie 
krajowej nr 79 i Czarnolas promujący 
dziedzictwo po Janie Kochanowskim 
za pośrednictwem m.in. muzeum poe-
ty i całego zrewitalizowanego terenu 
pałacowo-parkowego oraz Zespołu 
,,Sobótka”, pielęgnującego zwyczaje, 
pieśni i tańce ludowe. Słyszy się, że 
społeczności tych miejscowości za-
biegają o równoprawne traktowanie 
ich potrzeb przez samorząd gminy…

– Są to dążenia naturalne. Będę 
się starał niwelować występujące 
dysproporcje i zaspokajać potrzeby 

mieszkańców. Policzna jest stolicą, 
Czarnolas – wizytówką a zespół 
„Sobótka” ambasadorem naszej 
gminy. Muzeum Jana Kochanow-
skiego, uznawanego za największe-
go poetę i pisarza Słowiańszczy-
zny epoki odrodzenia, odwiedza 
corocznie wiele tysięcy turystów. 
Niezbędne są dalsze nakłady na 
rozwój i poprawę warunków życia 
społeczności lokalnych.
 W miejscowościach tych funkcjonu-

ją jedyne w gminie szkoły…
– Chodzi faktycznie o zespoły 

placówek oświatowych usytuowane 
przy ważnych traktach drogowych. 
Nadal będziemy dbać o unowocześ-
nianie tych szkół, ich wyposażanie 
w sprzęt odpowiadających współczes-
nym wymogom. Będziemy też dbać 
o usprawnianie dowozu uczniów do 
szkół w Czarnolesie i Policznie.
 Co będzie jednak sprawą najważ-

niejszą, przysłowiowym oczkiem 
w głowie Tomasza Adamca Wójta 
Gminy Policzna?

– Najważniejszy cel mojego wój-
towania i działalności całego sa-
morządu Gminy Policzna kadencji 
2014–2018, to dobro jej mieszkań-
ców. Jest nim systematyczne po-
lepszanie warunków życia poprzez 
zaspokajanie konkretnych potrzeb. 
Podstawową potrzebą jest praca do-
starczająca rodzinom środków do 
życia. Wiele rodzin i młodych ludzi 
nie ma stałej pracy. Skutki bezrobo-
cia nie byłyby tak dokuczliwe, gdyby, 
poza różnego rodzaju inicjatywami 
będącymi udziałem całej społecz-
ności, udało nam się ulokować na 
terenie gminy Policzna przedsię-
biorstwo nie szkodzące środowisku 
naturalnemu, zatrudniające choćby 
kilkadziesiąt osób. Będę do tego dą-
żył, będziemy w samorządzie bardzo 
o to zabiegać.
 Dziękując za wywiad, życzę Panu 

Wójtowi, radnym, pracownikom Urzę-
du Gminy, podległym samorządowi 
gminy służbom i jednostkom orga-
nizacyjnym realizacji zamierzeń rze-
czywiście dobrych dla społeczności 
lokalnej. 

 Mieczysław Kaca

Wójt Tomasz Adamiec

Paweł Jędra Przewodniczący Rady Gminy w Policznej i Wójt Tomasz Adamiec 
przy stoisku Zespołu Ludowego ,,Sobótka”

Adolf Krzemiński przewodniczący jury (w środku) i wójt Tomasz Adamiec wręczają 
Stanisławie Baran szefowej czarnoleskiej ,,Sobótki” nagrodę za zajęcie przez zespół II miejsca 
w konkursie ,,Choinkowe cudo” rozstrzygniętym podczas sobotniego Festiwalu Produktów 
Regionalnych w Zwoleniu.
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Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego

Szóstka z plusem 
dla najlepszych
Po raz szósty Starostwo Powiatowe w Radomiu zorganizowało Galę Mistrzów Sportu Powiatu 
Radomskiego. Za mistrzowskie osiągnięcia w sporcie szóstkę z plusem Kapituła Gali wystawiła 
najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom.

W piątek 6 lutego sala koncer-
towa Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu 
gościła tym razem nie muzyków, 
ale sportowców i ich trenerów. 
Najlepsi z najlepszych w każdej 
z gmin powiatu radomskiego otrzy-
mali w tym dniu nagrody i wyróż-
nienia. Sportowcy za ich wielkie 
osiągnięcia na boiskach i matach, 
a trenerzy i wychowawcy za pracę 
na rzecz upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Nie za-
brakło też wyrazów uznania dla 
działaczy sportowych. Ci zostali 
uhonorowani Medalem „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego”. Wśród 
oklaskujących mistrzów wielu dy-
scyplin sportowych byli radni po-
wiatu radomskiego, włodarze miast 
i gmin, przedstawiciele organizacji 

sportowych, rodziny nagrodzonych, 
zasłużeni sportowcy, a wśród nich 
ikona sportu radomskiego Jerzy 
Przyborowski. Gościem honoro-
wym gali była znakomita polska 
lekkoatletka, wielokrotna mistrzyni 
olimpijska Irena Szewińska. Samo-
rząd województwa mazowieckiego 
reprezentowali wiceprzewodniczą-
ca sejmiku Bożenna Pacholczak, 
radny Zbigniew Gołąbek i wice-
marszałek Leszek Ruszczyk.

Uroczystość wręczania nagród 
i wyróżnień ma zwyczajowo cha-
rakter ofi cjalny. Nie zabrakło jednak 
podczas gali dużej dawki humoru, 
którą zapewnili: prowadzący galę 
Włodzimierz Bojarski czy walczą-
ce na scenie w grze bingo panie: 
Irena Szewińska, przewodnicząca 
Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz 

Wyróżnieni trenerzy i wychowawcy – laureaci VI Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego: Dariusz Sułek (m. Pionki), Dominik Rokita (gm. Iłża), 
Piotr Gos (gm. Jedlnia Letnisko), Mirosław Piskorz (gm. Wierzbica), Radosław Senator (gm. Zakrzew), Jarosław Korcz (gm. Gózd), 
Małgorzata Okólska (gm. Kowala), Krystian Kilar (gm. Jedlińsk), Jolanta Firlej (gm. Wolanów), Rafał Grzybowski (gm. Pionki), Ewa Kundys 
(m. i gm. Skaryszew), Elżbieta Konopka (gm. Jastrzębia).

Galę prowadził Włodzimierz Bojarski z-ca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. 
Wspierali go przewodniczący Powiatowej Rady Sportu Ryszard Kosiec i Michał Molenda 
z Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu w Pionkach.

i Skarbnik Powiatu Joanna Won-
torska. Nie zabrakło też świetnej 
oprawy artystycznej. Publiczność 
bawiły zespół ludowy „Wolanianki” 
oraz Kwartet Obsession. Było więc 
na ludowo, klasycznie i rozryw-
kowo, a przede wszystkim pięknie 
i dowcipnie. Chwilę refl eksji, wspo-
mnień i dobrych rad dla młodych 
sportowców zapewnił wywiad 
z Ireną Szewińską, przeprowadzony 
przez Andrzeja Dąbrowskiego. Galę 
zakończył słodki poczęstunek dla 
wszystkich. Potężnych rozmiarów 
tortem, przy strzelających fajerwer-
kach, uczestników gali częstowali 
jej gospodarze Teresa Bartosiewicz 
przewodnicząca Rady Powiatu Ra-
domskiego i Wicestarosta Radomski 
Leszek Margas. 

 Opracowała Hanna Jacobi

Medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” otrzymali działacze sportowi: Marzena Okruta-
Dupla, Władysław Mogielnicki, Jan Dupla i Józef Tomalski. Odznaczenia wręczyli: Teresa Barto-
siewicz przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego i Wicestarosta Radomski Leszek Margas.

W kategorii sportowców 
urodzonych w roku 1999 
i młodszych wyróżnienia 
otrzymali: 
Michał Chwaliński – piłka 
nożna, gm. Wierzbica, 
Natalia Amanowicz – sztuki 
walki m. Pionki), Dawid Chudyba 
– piłka ręczna, lekkoatletyka, 
gm.Iłża, Kamil Grudziński – 
lekkoatletyka, gm. Przytyk), 
Natalia Żurek – piłka ręczna, 
siatkówka, koszykówka, gm. 
Gózd, Karolina Wilk – lekko-
atletyka, gm. Jedlnia-Letnisko, 
Patryk Szatan – lekkoatletyka, 
gm. Jedlińsk, Natalia Lewi-
kowska – biegi, piłka nożna, 
gm.Jastrzębia, Jakub Godko-
wicz – siatkówka, gm.Wolanów, 
Dawid Skowronek – piłka 
nożna, gm. Zakrzew.

Gościem honorowym gali była jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek Irena Szewińska. 
Na zdjęciu w towarzystwie Zygmunta Malinowskiego prezesa Radomskiego Okręgowego 
Związku Lekkiej Atletyki.

Najlepsi sportowcy w towarzystwie gości i organizatorów gali: w kategorii urodzonych w roku 
1999 i młodszych I miejsce Aleksandra Grzywacz z gm, Pionki – sztuki walki, członkini kadry 
polski w kickboxingu, zdobywczyni V miejsca w mistrzostwach świata w kichboxngu w Rimini, 
Mistrzyni Polski kickboxingu kadetów starszych i brązowa medalistka Międzynarodowego 
Turnieju Kickboxingu w Pradze; II miejsce Marek Kaługa, zapaśnik z gminy Wierzbica, zdobywca 
I miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików i III miejsca w mistrzostwach Polski młodzików 
w Olsztynie; III miejsce judoczka Patrycja Drab z gminy Kowala, zdobywczyni 13 medali, w tym 
11 złotych na wielu międzynarodowych turniejach, m.in. Międzynarodowym Turniej Judo w Wol-
bromiu. Natomiast pierwsza trójka najlepszych sportowców w kategorii 1998 i starsi to Wiktoria 
Oleksiewicz, judoczka z gm. Skaryszew, zwyciężczyni otwartego Pucharu Polski juniorów 
w Sochaczewie, zdobywczyni medali w Mistrzostwach Polski Juniorów, w Judo Open Warsaw 
i w mistrzostwach Polski Seniorów; zapaśnik z gm. Wierzbica Albert Nowak, reprezentant Polski 
w mistrzostwach świata kadetów i jako trzecia lekkoatletka z gm. Jedlińsk Ewelina Kucharska, 
laureatka krajowego fi nału Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjal-
nych w Łodzi i Ogólnopolskich Mistrzostw LZS.
Sportowcy, którzy zajęli w poszczególnych kategoriach I,II i III miejsce otrzymali bony o wartoś-
ciach odpowiednio 750zł, 500zł i 350zł do wykorzystania w radomskich sklepach. 

W kategorii sportowców urodzonych w roku 1998 
i starszych wyróżnienia otrzymali: 
Michał Borkowski – sztuki walki, m. Pionki, Szymon Kłos – piłka nożna, 
gm. Iłża, Jarosław Osiński – piłka nożna, gm. Jedlnia-Letnisko, 
Paweł Miros – piłka nożna, gm. Zakrzew, Rafał Budzyński – siatkówka, 
gm. Kowala, Patryk Szubiński – piłka nożna, gm. Przytyk, 
Karol Jaworski – siatkówka, gm. Wolanów, Przemysław Majewski – 
piłka nożna, gm. Jastrzębia, Mateusz Tatar – piłka nożna, gm. Gózd, 
Patryk Stankiewicz – tenis stołowy, lekkoatletyka, gm. Pionki.
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Festiwal Produktów 
Regionalnych w Zwoleniu
coraz bardziej ciekawy i smakowity
P

rzebieg VIII Festiwalu 
Produktów Regionalnych 
w Zwoleniu potwierdził, 
że zorganizowane 7. lutego 

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Rolniczo-Technicznych pożyteczne 
widowisko publiczne staje się coraz 
bardziej popularnym i… smakowi-
tym. Dzieje się tak dzięki zarządowi 
i innym ciałom statutowym LGD 
Stowarzyszenie Dziedzictwo i Roz-
wój, dbającym o uzyskanie środków 
z funduszy unijnych, o owocne 
współdziałanie z samorządami 
11 gmin z terenu trzech powiatów, 
w tym samorządami powiatu zwo-
leńskiego i województwa mazowie-
ckiego oraz jego agendami. Niektóre 
osoby pełniące różne funkcje w DiR 
uczestniczą też we władzach jed-
nostek samorządu terytorialnego. 

Prezes Zbigniew Buczma jest obec-
nie radnym powiatu zwoleńskiego, 
a samorządowy powiat – członkiem 
LGD. Funkcję wiceprezesa zarządu 
DiR pełni burmistrz Zwolenia Bo-
gusława Jaworska. Wiceburmistrz 
Włodzimierz Kabus jest prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej. 
Z kolei wójt gm. Tczów Andrzej 
Wolszczak przewodniczy Radzie 
Stowarzyszenia DiR. To pomaga 
w działalności, jednak nie byłoby 
spodziewanego efektu bez pomy-
słów zastosowanych w realizacji 
zadań konkursowych przez ludzi 
(szczególnie panie) ze społecz-
ności lokalnych, zaangażowanych 
w funkcjonowanie zespołów ludo-
wych, fi rmowanych przez stowa-
rzyszenia, bądź inne organizacje 
społeczne, powiązanych z Lokalną 

Grupą Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”. O ini-
cjatywach i dokonaniach mówił 
Zbigniew Buczma Prezes Zarządu 
DiR, otwierając festiwal i witając 
uczestników, w tym zaproszonych 
gości.

Justyn Nowicka i Iwona Sałek 
specjalistki od zadań realizowa-
nych przez DiR nawiązywały do 
naturalnej potrzeby poznawania 
i podtrzymywania tradycji kul-
turowej, obyczajowej i kulinarnej 
większych i mniejszych środowisk 
społeczności lokalnej. Poinformo-
wały, że zespoły już tradycyjnie ry-
walizują w konkursie na „Stoisko 
miłe dla oczu”. W tym roku zada-
niem uczestników konkursu było 
przygotowanie potraw typowych 
dla okresu Bożego Narodzenia. 

Jak to im wyszło, oceniała bardzo 
pozytywnie komisja konkurso-
wa w składzie: Arosław Jakóbik 
– przewodniczący, Aneta Knieć 
i Ryszard Maraszkiewicz.

Drugi konkurs pod nazwą „Cho-
inkowe cudo”, polegał na wykona-
niu oryginalnej, ciekawej ozdoby, 
którą każdy zespół zawieszał na 
choince ustawionej przy festiwalo-
wej scenie. I na niej te cuda zostały 
poddane ocenie komisji konkurso-
wej w składzie: Adolf Krzemiński 
– przewodniczący, Ewa Bielecka 
i Elżbieta Nowakowska.

Stoiska miłe dla oczu

Zwycięzcą konkursu ,,Stoisko 
miłe dla oczu” został zespół „Ga-
worzące Spódnice” z gminy Iłża, 
działający niespełna rok. Jego 

członkami są uzdolnieni wokalnie 
i muzycznie oraz, jak się okazało ku-
linarnie, mieszkańcy miejscowości – 
Płudnice i Gaworzyna. Zespół liczy 
20 członków, w tym trzech panów. 
Kieruje nim pani Emilia Jabłońska. 
Najstarsza członkini liczy sobie 
81 lat, a najmłodsza – 34. Jesienią 
nowo powstały zespół otrzymał 
I nagrodę w konkursie dorocznego 
święta kukurydzy w Chwałowi-
cach. ,,Gaworzące Spódnice”, jako 
najmłodsze dziecko artystyczne, 
wspierają szefowie samorządu gmi-
ny Iłża: burmistrz Andrzej Moskwa, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jó-
zef Skrobisz, wiceburmistrz Marek 
Łuszczek i inne osoby. Na Festiwalu 
Produktów Regionalnych towarzy-
szyła ,,Gaworzącym Spódnicom” 
radna Marysia Stępień.

Otwarcia festiwalu dokonał Zbigniew Buczma W pierwszym rzędzie goście. Od lewej: radny sejmiku Zbigniew Gołąbek, wiceprzewodniczaca sejmiku Bożenna Pacholczak, burmistrz Zwolenia, 
Bogusława Jaworska, starosta zwoleński Waldemar Urbański, wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk i wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec.

Stoisko zespołu ,,Gaworzące Spódnice” w całej jego krasie
We wręczeniu zespołowi nagrody towarzyszyła „Kazanowiankom” pani wójt, 
przekazując osobiste gratulacje.
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II nagrodę otrzymały „Kazano-
wianki znad Iłżanki”. Zespół ma 
poza sobą 5 lat działalności i już 
liczne sukcesy. Przed rokiem zo-
stał uhonorowany np. Nagrodą Jana 
Kochanowskiego, a na dożynkach 
powiatowo – gminnych w Zwoleniu 
zwyciężył w konkursie przyśpiewek. 
Ma w swoim gronie indywidualno-
ści. Witek Gronkiewicz zasila go 
non stop wierszami opisującymi 
ważniejsze wydarzenia nie tylko 
z Kazanowa. Zespołem kieruje Be-
ata Przepiórka dyrektorka Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kazano-
wie. „Kazanowianki znad Iłżanki” 
współdziałają ściśle z gminą. Tak 
było za poprzednika, podobnie jest 
obecnie. Zaświadcza za tym obec-
ność na festiwalu nowej wójt Teresy 
Pancerz-Pyrka.

III nagroda – ,,Półborzanki” 
z Augustowa (gmina Pionki) są gru-
pą bardzo żywotną, pełną ekspresji 
i spontanicznych reakcji. ,,Półbo-
rzanki’ działają w ramach Koła Go-
spodyń Wiejskich pod przewodni-
ctwem pani Bożeny Kłosowskiej 
i Agnieszki Sztobryn jako wice-
przewodniczącej. Kierownikiem 
muzycznym zespołu jest Grzegorz 
Sztyber. Na imprezie w Zwoleniu 
towarzyszyli im gospodarze gmi-
ny Pionki – wójt Mirosław Ziółek 
i przewodniczący Rady Gminy – To-
masz Wróbel, wraz z połowicami. 
Pani Agnieszka Sztobryn, z którą 
rozmawialiśmy zwierzyła się, że za 

Gminę Jedlnia-Letnisko repre-
zentowały  na festiwalu ,,Kobiety 
Aktywne” czyli  mieszkanki Słupicy 
i Cudnowa  współpracujące z ze-
społem ludowym “Źródło Nadziei”. 
Przygotowały stoisko, na którym 
znaleźć można było niecodzien-
ne wyroby lokalnej kuchni, m.in. 
zawijaki z kaszy jaglanej, kapustę 
kartofl aną i kiełbasę, jak również 
produkty mięsne.  Jeśli chodzi o cia-
sta czy też słodkości,  to najbardziej 
wzrok zwiedzających  przyciągał 
tort w kształcie motyla. Wyczaro-
wała go  pani Danuta Bartkiewicz.

W konkursie ,,Choinkowe cudo” 
jurorzy wyróżnili też szydełkowane-
go anioła wykonanego przez panią 

Krystynę Kołtun. Stoisko ,,Aktyw-
nych Kobiet” odwiedzało wielu go-
ści. Wśród reprezentantów gminy 
Jedlnia-Letnisko był  rzecz jasna wójt 
Piotr Leśnowolski wraz z małżonką 
oraz niektórzy radni. Jednym z gości 
był pan Leszek  Ruszczyk, wicemar-
szałek województwa mazowieckiego.  
Długo rozmawiał z wójtem Piotrem 
Leśnowolskim na temat rozwoju 
gminy Jedlnia-Letnisko. Trzeba przy-
znać, że aktywne panie  ze Słupicy 
i Cudnowa były takimi  w rzeczy-
wistości. Włączały się do rozmów  
z gośćmi m.in. wójtami. Ci zapraszali 
je do tańca. Było więc wiele okazji do 
wymiany  poglądów  na temat  gminy 
Jedlnia-Letnisko, i nie tylko. 

Wójt Piotr Leśnowolski w rozmowie z marszałkiem województwa mazowieckiego Leszkiem Ruszczykiem

„Kobiety Aktywne” zrzeszające panie ze Słupicy i Cudnowa, wspomagane przez zespół „Źródło nadziei”

zajęcie III miejsca ,,Półborzanki” 
otrzymały przydatne w działalności 
KGW – robot kuchenny i 4. palni-
kową kuchnię gazową. W grupie wy-
różnionych znalazł się zespół: ,,Bar-
todziejaki’ z Gminy Jastrzębia, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Grzmucina, 
gmina Gózd i zespół ,,Po Co Ci To”
z Wielgiego (Gmina Ciepielów)

Pani Wójt Gminy Jastrzębia El-
żbieta Zasada, uczestnicząca w zwo-
leńskim festiwalu wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy Wojciechem 
Ćwierzem powiedziała TR:

– Zespół „Bartodziejaki” już po 
raz czwarty reprezentował Gminę 
Jastrzębia na Festiwalu Produktów 
Regionalnych. Gmina w ramach 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi sfi nansowała transport 
zespołu na sobotnią uroczystość. 
Na festiwalu naszym reprezen-
tantom kibicowałam osobiście, 
obecni byli również radni gminy, 
sołtys wsi Bartodzieje oraz miesz-
kańcy gminy Jastrzębia. Festiwal 
był wydarzeniem kulturalnym, na 

Stoisko zespołu KGW ,,Sycyna” (Gmina Zwoleń)

„Półborzankom” towarzyszyli wójt Mirosław Ziółek i przewodniczący RG Tomasz Wróbel „Bartodziejaki’ z Gminy Jastrzębia, a z nimi Wójt Gminy Elżbieta Zasada, Wojciech Ćwierz 
przew. RG i Arosław Jakóbik.

którym mogłam poznać okoliczne 
zespoły ludowe, sąsiednie stowa-
rzyszenia i działaczy społecznych. 
Obecność lokalnych włodarzy, 
władz i radnych Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego była dla 
mnie również dobrą okazją do na-
wiązania kontaktów służbowych 
– dodała.

W konkursie na tradycyjną ozdo-
bę choinkową I miejscem zostało 
uhonorowane KGW z Bartodzie-
jów (Gmina Tczów), drugie – Ze-
spół „Sobótka” (Gmina Policzna), 

a trzecie – „Mierziączka” z Gminy 
Przyłęk i Zespół SYCYNA. 

W Gminie Gózd  (powiat radom-
ski) działa  kilkanaście zespołów 
ludowych podtrzymujących  stare 
zwyczaje i obyczaje. W Grzmucinie 
czynią to panie zrzeszone w Kole Go-
spodyń Wiejskich. W tym roku koło 
i zespół ludowy doznały zaszczytu 
reprezentowania gminy na VIII Fe-
stiwalu Produktów Regionalnych 
w Zwoleniu. Stoisko  zapełnione 
w atrakcyjny sposób  tradycyjnymi 
wyrobami i potrawami regionalnymi 
otrzymało wyróżnienie, dołączając do 
grona laureatów. Niemniej cenne jest 
to, że  odwiedzało je wielu gości , sma-
kując świąteczne potrawy. Paniom 
z KGW towarzyszyli też Wójt Gminy 
Gózd Piotr Dziewit i Sekretarz Gmi-
ny Joanna Tkaczyk.

Po ogłoszeniu wyników konkursu 
uczestniczyli zostali zaproszeni przez 
panie gospodynie do stoisk zastawio-
nych potrawami regionalnymi. Obecni 
przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego, powiatowego 
w Zwoleniu i samorządów gmin wy-
mieniali opinie na interesujące ich te-
maty. W trakcie konsumpcji i rozmów 
w małych grupach, chóry. grupy wokal-
ne i muzycy poszczególnych zespołów 
prezentowali swoje umiejętności na 
festiwalowej scenie. Ich występy prze-
kształciły się niepostrzeżenie w trwają-
cą prawie do północy zabawę.

 Mietek Kaca

Zespół KGW w Bartodziejach 
działa z małymi przerwami od 1980 
r. Wójtowi  Andrzejowi Wolszcza-
kowi dostarczył już tyle satysfakcji i 
wzruszeń, że nie zliczy. Tym razem 
panie i mąż Krysi Kołodziejczyk za-
wiesili na choince prawdziwe cudo. 
Sobie przysporzyli zadowolenia
z I nagrody i kuchni gazowej. Będzie 
satysfakcji jeszcze więcej, jeśli pani 
Dorota Stępień – nowa Sekretarz 
Gminy Tczów po kobiecemu pomoże 
Kołu Gospodyń Wiejskich w dalszym 
doskonaleniu twórczym.

Czarnoleska ,,Sobótka’ pod kie-
rownictwem Stanisławy Baran jesz-
cze nie raz oczaruje, może i zacza-
ruje. Okazuje się, że jest doskonała 
nie tylko w śpiewie, tańcu i muzyce. 
I niech tak już pozostanie także pod 
patronatem Tomasza Adamca, no-
wego wójta.

KGW Mierziączka to klasyka, 
tradycja. Musiała być choinkowa 

nagroda. Zespół KGW ,,SYCYNA” 
też już przeszedł wszystkie eta-
py wtajemniczenia. Jest  świetny 
w śpiewie, włącza do tradycji mło-
dzież szkolną, nawet dzieci. A dzieci 
też lubią ubierać choinki oryginal-
nymi cudeńkami.

Przypomnijmy, ze wszystkie 
nagrodzone i wyróżnione zespoły 
w konkursie ,,Choinkowe cudo” 
zajmowały już czołowe miejsca tak-
że w konkursach ,,Stoisko miłe dla 
oczu”. ,,Choinkowe cudo” to wyższy 
stopień wtajemniczenia.

Choinkowe cudo

Panie z KGW w Bartodziejach 
ze swoim choinkowym cudeńkiem
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Integrowana 
ochrona zbóż 
w nowych 
technologiach 
ich uprawy
W uprawie zbóż, w tym w ich nawożeniu czy raczej odżywianiu, 
jak dowodzą naukowcy, oraz w niemniej ważnej ochronie roślin 
przed szkodnikami i chorobami dokonują się tak duże zmiany, 
że szkolenie rolników trzeba prowadzić systematycznie. 
Tak czyni Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożo-
wych. Jego prezes mgr inż. Stanisław Kacperczyk przewodniczył 
29–30 stycznia w ,,Dworku Anna” w miejscowości Podgóra (po-
wiat radomski) konferencji naukowej zorganizowanej w ramach 
Programu Promocji Ziarna Zbóż i Roślin Zbożowych.

Tematem była integrowana 
ochrona zbóż przed szkodnikami 
i chorobami w nowych technologiach 
ich uprawy. W konferencji uczest-
niczyli producenci zbóż, przed-
stawiciele ODR i szkół rolniczych 
z południowego Mazowsza, SGGW 
w Warszawie, gospodarstw podle-
głych Instytutowi Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puławach 
oraz Stacji Hodowli Roślin. Pracow-
nicy naukowi wyższych uczelni rol-
niczych oraz instytutów naukowo-
badawczych z całego kraju, dzielili 
się swoimi doświadczeniami i spo-
strzeżeniami oraz odpowiadali na 
pytania słuchaczy.

Cenne informacje o zmianach 
zachodzących we współczesnej 
agrotechnice w tym dotyczące np. 
wpływu na wydajność i jakość plo-
nów materiału kwalifi kowanego, 
przygotowania plantacji do siewu 
i jego terminów przekazał prof. dr 
hab. inż. Dariusz Jaskulski z Uni-
wersytetu Techniczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy. Rolę płodo-
zmianu i dywersyfi kacji upraw we 
współczesnym rolnictwie omówił 

dr Krzysztof Jończyk z Instytu-
tu Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach. Z nowymi, dobrymi 
technologami stosowanymi w prze-
chowalnictwie ziarna, w tym jego 
silosowaniu, zaczerpniętymi z Pol-
ski oraz z innych krajów zapoznał 
uczestników konferencji dr Lesław 
Janowicz Członek Rady Ekspertów 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych. Dr Roman 
Warzecha z Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzi-
ków i mgr inż. Tadeusz Szymańczak 
Członek Rady Ekspertów omówili 
złożoną sytuację na europejskim 
i światowym rynku zbóż. Nawiązując 
m.in. do występujących w różnych 
częściach świata obszarów głodu 
i biedy, dowodzili m.in. że nadmiar 
podaży należy rozładowywać po-
szukując w sposób systemowy no-
wych rynków zbytu oraz poprzez 
budowę i rozbudowę infrastruktu-
ry służącej do załadunku statków 
w polskich portach. Nadmierna po-
daż ziarna powoduje występowanie 
niekorzystnych zjawisk na krajo-
wym rynku. Utrzymujące się niskie 

Dziesięć Powstań, 
czyli „Echa 1863 roku”
Tegoroczna inscenizacja Powstania Styczniowego, zorganizo-
wana tradycyjnie w Muzeum Wsi Radomskiej miała specjalny 
charakter. Jej tytuł „Echa 1863 roku” miał bowiem swój pod-
tekst. Było to podsumowanie dziesięcioletnich walk na „bitew-
nych polach” Muzeum Wsi Radomskiej.

Jak zaznaczył reżyser, autor sce-
nariusza i prowadzący widowisko 
Przemysław Bednarczyk, wielu 
spośród uczestników inscenizacji 
bierze w nich udział od samego po-
czątku. Wśród widzów również zja-
wili się weterani inscenizowanych, 
powstańczych walk. Podczas pierw-
szej inscenizacji maturzyści, dziś 
dorośli ludzie, ojcowie rodzin.

Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom „Weterana wi-
dowisk historycznych z Powstania 
Styczniowego”. Dodatkową niespo-
dziankę przygotowały dla Przemy-
sława Bednarczyka uczennice III LO, 
statuetkę „Oskara” za najlepszy fi lm 
(„Rok 1863” produkcji TVP Histo-
ria) i pełnioną w nim rolę, w kate-
gorii fi lmów historycznych.

Scenariusz widowiska przewidywał 
szereg epizodów. Był pobyt powstań-
ców w podradomskiej wsi, walka 
z moskalami na grobli, na której krę-
cone były sceny do fi lmu „Szwadron”, 
egzekucja na schwytanym powstańcu 
i odbicie go w ostatniej chwili przez 

„radomski szwadron” pod wodzą 
pułkownika Czachowskiego, liczne 
walki i potyczki, z żywym obrazem 
Grottgera „Śmierć powstańców”. 
Widowisko zakończyła ostatnia wal-
ka pułkownika Czachowskiego pod 
samotną gruszą.

W inscenizacji wzięli udział od-
twórcy, lubią jak się ich tak określa, 
z grup rekonstrukcji historycznych 
z Radomia, Kozienic, Garbatki Let-
nisko, Buska Zdroju i Rzeszowa.

Nie ujmując nic pozostałym 
grupom, szczególną uwagę wi-
dzów zwrócili jak co roku, swoimi 
barwnymi strojami, powstańcy 
z rzeszowskiej drużyny harcerskiej 
„Signi 1863” oraz już mniej bar-
wni, ale doborowi, Żuawi z Buska 
Zdroju. 

Jak na zamówienie, w dniu in-
scenizacji spadł śnieg. Powstanie 
było więc naprawdę styczniowe. 
Pogoda nie odstraszyła widzów. 
Nie zawiedli i nie byli zawiedzeni 
tym, co zobaczyli.

 Jacek Lombarski

ceny na zboże i kukurydzę czynią 
w wielu wypadkach ich pro-
dukcję nieopłacalną, hamując 
rozwój i unowocześnianie go-
spodarstw rolnych.

Program drugiego dnia kon-
ferencji naukowej w ,,Dwor-
ku Anna” w Podgórze (gmina 
Gózd) rozpoczął wykład prof. dr 
hab. Ewy Solarskiej z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie 
na temat szkodliwego wpływu 
występujących w uprawach, 
w ziarnie i produktach zbożo-
wych, także w owocach – miko-
toksyn, bardzo szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Znany 
z bardzo ciekawego przekazy-
wania wiedzy słuchaczom prof. 
dr. hab. Marek Korbas z In-
stytutu Ochrony Roślin – PIB 
w Poznaniu, jednocześnie eks-
pert PZPRZ, swój wykład też 
poświęcił integrowanej ochro-
nie, zwalczaniu chwastów oraz 
innych chorób i szkodników 
roślin zbożowych.

Na zakończenie, mgr Dariusz 
Wiraszka, Zastępca Głównego 
Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, na podstawie 
wyników kontroli sprawdzają-
cych przestrzeganie przez pro-
ducentów rolnych zasad pra-
widłowego stosowania środków 
ochrony roślin, omówił sytuację 
istniejąca w skali kraju. Podkre-
ślił, że co prawda dochodzenie 
stanu zgodnego z programem 
integrowanej ochronie zbóż jest 
procesem wymagającym czasu, 
stwierdzono niepokojące fakty 
nieprzestrzegania podstawo-
wych nakazów. Stąd może zaist-
nieć konieczność wymierzania 
kar, choć lepiej, żeby nie było 
powodów do ich stosowania.

Po wykładach wywiązała się 
ożywiona dyskusja. Słuchacze 
sygnalizowali, że niektóre zaleca-
ne do stosowania środki ochrony 
roślin w porównaniu z używa-
nymi przed laty nie są tak sku-
teczne. W odpowiedzi usłyszeli, 
że nowe preparaty nie działają 
natychmiast. Zakazano stoso-
wania tych chemikaliów, które 
szkodziły także zdrowiu ludzi 
i zwierząt oraz masowo uśmierca-
ły także pożyteczne owady i grzy-
by. Powrotu do starych metod nie 
będzie. Rolnicy muszą zaniechać 
używania środków ochrony ro-
ślin niewiadomego pochodzenia 
i rygorystycznie przestrzegać 
ustalonych terminów oprysków 
roślin miododajnych m.in. plan-
tacji rzepaków, gryki itp. Po 
prostu, należy je wykonywać po 
czasie oblotów pszczół. Interwen-
cje w sprawie małej skuteczności, 
zalecanych preparatów należy, 
rzecz jasna, zgłaszać wskazanym 
adresatom w tym placówkom 
Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.

 Mieczysław Kaca

Prezes Stanisław Kacperczyk przedstawia uczestnikom program konferencji. Obok niego (z prawej) 
rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Tadeusz Szymańczak.

Frekwencja dopisała, aktywność słuchaczy też była duża

Prof. Marek 
Korbas nagradzał 
użytecznymi ga-
dżetami słucha-
czy prawidłowo 
odpowiadających 
na pytania 
sprawdzające 
przyswajanie 
przekazywanej 
przez niego 
wiedzy. 

Oskar dla Przemysława Bednarczyka

Wspaniała gra koni, którym udzielały się emocje aktorów zachwycała widzów

Szarża carskiej kawalerii na powstańcze szeregi
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Słów kilka 
o Jedlińskich Zapustach
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku jest organizatorem wydarzenia 
kończącego karnawał w Jedlińsku, które nosi nazwę „Ścięcie Śmierci –Jedlińskie Zapusty”.

Elementem tego wydarzenia 
jest widowisko plenerowe: Ścięcie 
Śmierci, które jest jedynym tego 
typu wydarzeniem kulturalnym 
w Polsce i Europie. Swoim rodo-
wodem sięga ono XVI stulecia 
i jest nadal kultywowane w Jedliń-
sku na pamiątkę „prawa miecza”, 
które Jedlińsk otrzymał przy lo-
kacji miasta w 1530 roku. Bada-
cze twierdzą, że na obrzęd „Ścięcia 
Śmierci” duży wpływ miała szko-
ła ariańska istniejąca w Jedlińsku 
w latach 1560–1630 oraz szkoła 
wyższa funkcjonująca w latach 
1630–1655. W ówczesnych czasach 
w Jedlińsku przebywało bowiem 
wielu kleryków, historyków i ża-
ków. Widowisko mogło wziąć swój 
początek od igrzyska żakowskie-
go, tj. ścięcia kukły symbolizują-
cej śmierć. Widowisko zachowało 
swoją pierwotną formę, poprzez co 
stanowi ważny element dziedzi-
ctwa kulturowego naszego kraju. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie role 
(nawet kobiece) w widowisku są 
odtwarzane przez mężczyzn.

Od godzin południowych na uli-
cach Jedlińska pojawia się wiele bar-
wnych postaci. Są to na przykład: 
diabły, baby, cyganki, rybacy, krako-
wianki i wiele innych. Swawole prze-
bierańców stanowią tylko wstęp do 
właściwej części wydarzenia jakim jest 
„Ścięcie Śmierci”. Jest to sąd nad śmier-
cią, która krzywdzi ludzi. Po wielu 
oskarżających wystąpieniach po-
szczególnych świadków zapada wy-
rok, który jest skazujący. Pojawia się 
kat, który pozbawia Śmierć życia. 

Wydarzenie jest żywiołową zaba-
wą, która wyzwala najlepsze warto-
ści społeczne. Jest ono zwierciadłem 
regionu i miejscowości. W ostatni 
wtorek karnawału pojawiają się 
w Jedlińsku przedstawiciele prasy, 
telewizja, historycy i etnografowie, 
jak również turyści z całego kraju. 
Tego dnia Jedlińsk odwiedza wiele 
osób z całego kraju.

Widowisko plenerowe prezento-
wane jest zawsze w ostatni wtorek 
karnawału.

W roku 2015 przypada ono 17 
lute go. Podczas trwania wydarzenia 

odbędzie się jarmark twórców ludo-
wych, będą miały miejsce występy 
kapeli ludowych, występy zespołów 
muzycznych. Dodatkowym, bardzo 
istotnym elementem świętowania 
będzie prezentacja obrzędu zapu-
stowego z innego regionu Polski. 
Tym razem prezentował się będzie 
zespół obrzędowy MAKOWIAN-
KA z Makowa Mazowieckiego. Po-
przez to będzie możliwa wymiana 
doświadczeń oraz poznanie tradycji 
kończących karnawał kultywowa-
nych w innych zakątkach naszego 
kraju.

Należy nadmienić, iż od kilku 
lat powrócono do kultywowania 
wielowiekowej tradycji świętowa-
nia trzech ostatnich dni karnawału. 
Obecnie ostatnie trzy dni karna-
wału określane są jako: „Kusa Nie-
dziela”, „Kusy Poniedziałek” i „Kusy 
Wtorek” W kusą niedzielę odbywa 
się bal karnawałowy dla kobiet, 
w kusy poniedziałek mają miejsce 
koncerty. W tym roku odbędzie się 
koncert ELENI. 

 GCKiKF w Jedlińsku
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Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

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

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

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

I N F O R M A C J E  /  O G Ł O S Z E N I A

Laureaci 
z Bartodziejów
i Grzmucina

Laureaci konkursu pt. ,,Choin-
kowe cudo” z Bartodziejów (Gmina 

Tczów) i Grzmucina (Gmina Gózd)  
zostali wprawdzie  uhonorowani za 

wykonanie trakcyjnych stroików 
choinkowych, lecz Koła Gospo-
dyń Wiejskich z obydwu miejsco-
wości,  fi rmujące zespoły ludowe, 
od lat specjalizują się  również 
w kulinariach. KGW Bartodzieje  aż 
od  36 lat (z przerwami), a panie 
z Grzmucina  pod przewodni-
ctwem Doroty Grosiak – od lat 16. 
Nic dziwnego, że ich stoiska  na VIII 
Festiwalu Produktów Regionalnych 
w Zwoleniu odwiedzało wielu go-
ści, smakujących rarytasy wiejskiej 
kuchni.

Na stoisku KGW Grzmucin wraz z paniami gospodyniami oczekiwali na gości: Paweł Dziewit  Wójt Gminy Gózd (w środku) i Krzysztof Molendowski 
Przewodniczący Rady Gminy (z lewej)

Stoisko KGW Bartodzieje odwiedzili jako jedni z pierwszych – Andrzej 
Wolszczak  Wójt Gminy Tczów i Bogusława Jaworska – Burmistrz  
Zwolenia. Smakują właśnie rarytasy „bartodziejskiej kuchni”.

Gospodynie z Grzmucina prezentują wyróżniony stroik choinkowy. 
Towarzyszą im specjalistki  Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój”: 
Justyna  Nowicka (przy mikrofonie) i Iwona Sałek.
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 Na spotkaniu ludowców w Radomiu wysoko usytuowani samorządowo 
jego działacze: Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca sejmiku mazowie-
ckiego, Adam Struzik marszałek Mazowsza i Józef Bakuła nowo wybrany 
prezes radomskiej organizacji PSL z uwagą i powagą wysłuchują co ma do 
powiedzenia sędziwy senior Stanisław Ośko, przed laty pełniący nie mniej wy-
sokie funkcje społeczne. Taka w stronnictwie spod znaku zielonej koniczynki 
tradycja. Koledze Stanisławowi Ośko sporo jeszcze do setki, a stronnictwo 
dawno już przekroczyło tę granicę.

Wedle starszeństwa, 
po koleżeńsku

Okres karnawału czy też zapustów, jak go onegdaj nazywali nasi dziadowie i pradziadowie, to nie tylko czas beztroskich zabaw dyskotekowych, 
kawiarnianych czy studniówkowych, przechodzenia w ofi cjalne lub wyprzedzające obyczaj związki, lecz także licznych spotkań różnych grup 

społeczności lokalnej: sportowych, artystyczno – rozrywkowych, samorządowych itp. itd, jak Agnieszka Osiecka napisała w jednej z jej popularnych piosenek. 
Właśnie tego rodzaju wydarzenia podpatrywali nasi fotoreporterzy.

Zobowiązująca 
deklaracja

 Józef Bakuła nowy prezes zarządu organizacji miejskiej Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu odważnie przyznał się 
do porażki w wyborach rady miasta, skutkującej brakiem w niej 
radnego PSL. Nie obwiniał tym kandydujących na radnych, którym 
wręczył nawet imienne podziękowania na piśmie. Podczas spot-
kania w ,,Resursie” oznajmił, że ciężką wspólną pracą przez cztery 
najbliższe lata trzeba będzie doprowadzić do uzyskania wyniku 
w graniach 15% głosów oddanych na kandydatów PSL. Deklaracja 
potrzebna członkom i sympatykom w Radomiu, gdyż w powiecie 
radomskim i na całym Mazowszu PSL było górą. Więcej na ten temat 
w kolejnym wydaniu TR. 

 Na imprezie pod nazwą VIII Festiwal Produktów Regionalnych w Zwo-
leniu nowi wójtowie wyłonieni w listopadowych wyborach szukali kontaktu 
z przedstawicielami samorządów – powiatowych i wojewódzkiego. I znaleźli 
m.in. w osobie wicemarszałka województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka, 
zawsze chętnego do udzielania porad i pomocy. Doradztwo deklarował też 
Edward Rybak przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu. Z kurateli wyrazili 
chęć skorzystania i uwidocznieni na fotce w pierwszym rzędzie: Teresa Pancerz 
– Pyrka (gmina Kazanów), Elżbieta Zasada (gmina Jastrzębia) i Tomasz Ada-
miec (gmina Policzna). Najbardziej interesowali się możliwością skorzystania 
z funduszy unijnych. Pora właściwa, gdyż coraz głośniej słychać o zbliżających 
się terminach naboru wniosków i ogłaszania pierwszych konkursów.

Nowi pod kuratelą

ZAMŁYNIE: 
ku pamięci 
poprzedników

 Zarząd Klubu Sportowego ZAMŁYNIE – KOM-
BUD S.A. znany jest z wielu inicjatyw. W nim grywają 
w piłkę nożną dziewczęta i celnie trafi ają do tarczy 
łucznicy. Działacze klubu cenieni są także za pielęg-
nowanie pamięci po zmarłych swoich poprzednikach. 
Takie przesłanie mają memoriały organizowane od lat 
z inicjatywy jego prezesa Zygmunta Pluty dla męskich 
drużyn halowej piłki nożnej. Na imprezach honoro-
wani są członkowie rodzin patronów. W Memoria-
le im. Jacka Narożnika zwyciężyli tej zimy juniorzy 
,,ZAMŁYNIA”, wygrywając z drużyną ZDZ, a już w 10. 
z kolei Memoriale im. Tadeusza Pawełka – puchar Pre-
zydenta Radomia stał się udziałem seniorów ,,Zwole-
nianki”. Na zdjęciu: Żona po zmarłym patronie wręcza 
trofeum kapitanowi drużyny ze Zwolenia. Towarzyszą 
jej – popularny prezes klubu Zygmunt Pluta (z prawej) 
i członek zarządu Andrzej Stefański (w środku).

 Obiektyw cyfrówki nie kłamie. Chwyta w mig, co podejrzy. Tym razem 
uchwycił trzech panów, cenionych jurorów imprez związanych z folklorem, 
wsią, ludową tradycją. Podpatrzył dr Stefana Rosińskiego oraz magistrów – 
Adolfa Krzemińskiego i Mariana Popisa podczas lektury naszego Tygodnika 
Radomskiego. Wertują go, wykorzystując ostatnie minuty przed otwarciem 
przez prezesa Zbigniewa Buczmę VI Festiwalu Produktów Regionalnych 
w Zwoleniu. Widząc duże zainteresowanie naszym TR przez trzech zacnych 
panów, podpowiadamy, że elektroniczną wersję TR można przeczytać, klikając 
na portal; www.radom24.pl lub facebook.com/TYGODNIKRADOMSKI

Jurorzy 
spragnieni 
TR…

Zabawny kwartet 
smyczkowy

 W części artystycznej VI Gali 
Mistrzów Sportu Powiatu Radom-
skiego były żywo oklaskiwane 
członkinie KWARTETU OBSES-
SION. Oryginalny kwartet smycz-
kowy nie reprezentował jednak 
gospodarzy imprezy organizowa-
nej w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu. 
Utworzyły go panie potrafi ące 
fascynować publiczność nie tylko 
grą na tradycyjnych skrzypkach, 
fl ecie, wiolonczeli czy kontrabasie. Oklaskiwane były także za pełne wirtuozerii śpiewy solowe lub zespołowe, grę 
na grzebieniu, naśladowanie perkusji i innych instrumentów, nie mających nic wspólnego ze smykiem. Recital 
KWARTETU OBSESSION to muzyczno-kabaretowa podróż przez świat otaczających nas dźwięków – usłyszałem 
w zapowiedzi. Dodajmy: podróż poprowadzona przez uzdolnione muzycznie i wokalnie artystki: Kamilę Szalińską 
– Bałwas, Agnieszkę Kłosiewicz, Aleksandrę Świdzińską i Małgorzatę Krzyżanowicz.

 Programy unijnej perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020 
wymagają wiedzy i dotarcia z informacją także do gmin i wielu miej-
scowości. Dlatego również Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych nie ogranicza się do prowadzenia lokalnych punktów 
informacyjnych w stolicach tzw. subregionów. Taką stolicą jest też 
Radom. Odpowiednio przygotowani specjaliści ds. funduszy unijnych 
docierają do gmin, gdzie we współpracy z jednostkami samorządo-
wymi pełnią dyżury w mobilnych punktach informacyjnych. Udzie-
lają w nich bezpośrednich, bezpłatnych konsultacji indywidualnych. 
Z konsultacji korzystają chętnie przedstawiciele jednostek samorządo-
wych, przedsiębiorcy oraz ludzie innych profesji. W Urzędzie Gminy 
w Solcu nad Wisłą stwierdziliśmy, że tego rodzaju konsultacjami za-
interesowanych jest wiele osób. Skorzystał z nich nawet wójt Marek 
Szymczyk, wykazując zainteresowanie programami adresowanymi do 
gmin m.in. PROW. Wyraźnie zadowolony, poprosił konsultanta Pawła 
Kapustę o zrobienie fotki, która ma zilustrować informację przygoto-
wywaną do samorządowego biuletynu. Reporter TR też nie omieszkał 
zrobić użytku z redakcyjnej cyfrówki. Pan Paweł kilka dni po dyżurze 
w Solcu nad Wisłą zwierzył się, że podobnie duże zainteresowanie 
wzbudziły konsultacje przeprowadzone w ramach mobilnego punktu 
informacyjnego w gminach Głowaczów i Stromiec.

Konsultacje 
w mobilnych 
punktach…
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 Działo się w sobotę na imprezie zapustowej w Zwoleniu. Najwyraźniej, jako gospodarzom, ujawniła się wi-
docznym na fotce zwoleniakom wewnętrzna potrzeba gotowości służenia radą i pomocą licznie zgromadzonym 
gościom. W miarę upływu czasu jedni i drudzy pozytywnie zareagowali na zaproszenia pań gospodyń z 11. stoisk, 
z przygotowanymi do poczęstunku potrawami regionalnymi. Uczestnicy festiwalu smakowali rarytasy tradycyjnej 
wiejskiej kuchni, a z czasem, co niektórzy ruszyli w zapustowe tany. Na zdjęciu: zwoleniacy w pełnej gotowości. Od 
lewej: Edward Rybak przewodniczący Rady Powiatu, Arkadiusz Sulima wicestarosta zwoleński, Paweł Sobieszek 
przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu, Jan Nowakowski sekretarz gminy Zwoleń i Czesław Nowakowski 
szef miejscowej stacji paliw.

Zwoleniacy w gotowości

Mistrzowie edukacji 
z ,,Elektronika’

 Niegdyś w każdym roku dowiadywaliśmy się o sukcesach uczniów ra-
domskiego ,,Kochanowszczaka” w rankingach krajowych, a jego uczniów 
w olimpiadach matematycznych, fi zycznych, chemicznych itd. W ostatnich latach 
zaczęły docierać informacje o sukcesach Zespołu Szkół Elektronicznych im. 
Bohaterów Westerplatte. Najnowsze osiągnięcie to 6. miejsce w Polsce wśród 
liceów technicznych i pierwsze na Mazowszu. Ranking fi rmowała Fundacja 
Edukacyjna PERSPEKTYWY, zajmująca się tego rodzaju badaniami od 17 lat. Po 
najświeższym sukcesie szkoła otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia 
za osiągnięcia edukacyjne i wkład w promocję miasta. Kwota 58 tys. zł dopomoże 
w unowocześnieniu placówki w sprzęt edukacyjny i wpłynie dodatnio na jej 
wizerunek, podobnie jak spotkanie prezydenta Radosława Witkowskiego i wi-
ceprezydenta Karola Semika z gronem pedagogicznym i uczniami ,,elektronika”. 
Prezydent powiedział, że radomskie szkolnictwo może poszczycić się wysokim 
poziomem prawie w każdej dziedzinie kształcenia. Wiceprezydent Karol Semik 
uzupełnił, a zna się na tym jako wieloletni dyrektor VI LO im. Jana Kochanow-
skiego i w ostatnim okresie – kurator szkolny województwa mazowieckiego, że 
Zespół Szkół Elektronicznych odnosi sukcesy w wielu dziedzinach, organizuje 
nawet szkolną galę mistrzów sportu. Słusznie spostrzegł, że spotkanie, w którym 
uczestniczy, powinno nosić nazwę Gali Mistrzów Edukacji.

O czym rozmawiają?
 Niby nie powinno to nikogo obchodzić. Panie: wice-

przewodnicząca sejmiku Bożenna Pacholczak i Burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska z uwagą słuchają tego, co 
im mówi Zbigniew Gołąbek były senator i obecny rad-
ny sejmiku województwa mazowieckiego. A że wybory 
parlamentarne już jesienią, wiec może warto było nawet 
podsłuchać. 

Z samorządu 
na estradę

 Teresa Bartosiewicz, przewodnicząca Rady Po-
wiatu Radomskiego i Wicestarosta Radomski Leszek 
Margas poprowadzili Galę Sportu Powiatu Radom-
skiego niczym pamiętny z lat 70. duet – Krystyna 
Loska i Lucjan Kydryński. Nie jest łatwo dorównać 
takim profesjonalistom. A jednak się udało. Elegan-
cja, szyk, brak tremy u obojga prowadzących Galę 
oraz promienny uśmiech Pani Teresy – zrobiły swo-
je. Czyżby przed tym duetem otwierała się droga 
z samorządowej do artystycznej kariery? 

 Kto, jak kto, ale wójt gminy Tczów Andrzej Wol-
szczak potrafi  docenić wysiłek członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bartodziejach. Panie się postarały i na VIII 
Festiwalu Produktów Regionalnych w Zwoleniu wywal-
czyły I miejsce w konkursie pt. „Choinkowe cudo”. Wójt 
z radością przyjął werdykt jury i jak widać na zdjęciu, 
szczerym uśmiechem i mocnym uściskiem, którym ob-
darował przewodniczącą KGW w Bartodziejach Krystynę 
Kołodziejczyk (z lewej), dziękował pracowitym i dzielnym 
paniom. Gratulacje składali stojący obok: Zbigniew Bucz-
ma Prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” oraz 
Adolf Krzemiński juror konkursu.

To się nazywa 
podziękowanie!

 Doroczna impreza folklorystyczna w Zwoleniu odbywała się pod koniec 
karnawału, dużą żywotność witalną wykazywały nie tylko zespoły, lecz i tance-
rze. W akcji widzimy więc czarnoleską ,,Sobótkę”, połączenie chóru i kapeli. 

Żywotna czarnoleska 
,,SOBÓTKA”

 Na zwoleńskim festiwalu regional-
nym nie stroniono od tańca. Zaobserwo-
waliśmy, że wójt gminy Pionki Mirosław 
Ziółek wybierał melodie przystosowane 
do tańca wolniejszego – tanga, walczyki. 
Tańczył najczęściej z małżonką.

Tanecznym 
krokiem

Jak ryba 
w wodzie

 Arosławowi Jakóbikowi jako dy-
rektorowi Zespołu Szkół Rolniczo-
-Technicznych i gospodarzowi imprezy 
wypadało tańczyć z wieloma paniami. 
Jak widać, w tańcu pan dyrektor czuje 
się jak „ryba w wodzie”.

 Niespożyte siły i lekkość wykazał w tańcu pan 
Ryszard Różański, właściciel fi rmy ,,Pod Różami” 
z Jedlni-Letnisko. Towarzyszył zespołowi folklory-
stycznemu pod nazwą ,,Kobiety Aktywne”, więc się 
nie dziwmy. 

Cała sala


