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Klaster dostosuje 
kształcenie do potrzeb
Konferencja na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w Radomiu odbyła się w Instytucie Technologii Eksploatacji 
– PIB. Dyskutowano m.in. o tym jak dopasować ofertę eduka-
cyjną do potrzeb rynku pracy. Wiceprezydent Radomia 
Karol Semik zadeklarował, że jego celem jest utworzenie 
w Radomiu klastra edukacyjnego. Ma on pomóc dostosować 
kształcenie do potrzeb radomskich pracodawców.

Na sali zasiedli nauczyciele, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele uczelni 
wyższych, radni. Konferencję otwo-
rzył dyrektor ITE PIB prof. Adam 
Mazurkiewicz, który krótko przed-
stawił zakres prac badawczych oraz 
przykłady produktów i patentów 
pracowników instytutu wdrożonych 
do produkcji przemysłowej. Mija 
właśnie 30 lat od utworzenia ITE.

To była zapaść

Rozpoczynając wystąpienia pro-
gramowe wiceprezydent Karol Se-
mik przypomniał, że szkolnictwo 
zawodowe w Radomiu było oparte 
na szkołach przyzakładowych, które 
wraz z kłopotami przemysłu upadały. 
– To była zapaść szkolnictwa zawo-
dowego, a rodzice zaczęli lawinowo 
wysyłać swe dzieci do liceów ogólno-
kształcących, choć nie każdy uczeń 
był do tego predysponowany – mó-
wił wiceprezydent. Przypomniał, że 
w Radomiu od lat funkcjonują, dzię-
ki inicjatywie Haliny Cieślak (kiedyś 
dyrektor departamentu w MEN 
i wicedyrektor Wydziału Edukacji 
UM w Radomiu) centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz 
współpraca z pracodawcami. – Ale 
nie było to przekształcane i wzmac-
niane. I w tym już moja odpowie-
dzialność, by to zmienić – zapowie-
dział wiceprezydent. Semik dodał, że 

praktyczna nauka zawodu powinna 
wyglądać tak, aby uczeń rozpoczy-
nając pracę jedynie przystosował się 
do wymogów zajmowanego stano-
wiska, a nie uczył się wszystkiego od 
początku. – Niestety dziś dochodzi 
do tego, że pracodawcy muszą „tego 
wykwalifi kowanego robotnika” od 
początku przygotowywać do pracy 
– stwierdził. 

Współpraca i partnerstwo, 
czyli klaster

Wiceprezydent poinformował, że 
nawiązał współpracę z Izbą Przemy-
słowo-Handlową Ziemi Radomskiej. 

– Zamierzam iść w tym kierun-
ku, aby wszystkie uczelnie wyższe 
w Radomiu, wszystkie konsorcja 
pracodawców i wszystkie szkoły 
zawodowe, ale też gimnazjalne, 
uczestniczyły w procesie tworzenia 
systemu kształcenia zawodowego 
w naszym mieście – deklarował. Po-
dał przykłady miast gdzie działają 
tzw. klastry edukacyjne. Np. w Siedl-
cach działa on już formalnie. Klastry 
tworzą uczelnie, grupy pracodawców 
oraz szkoły zawodowe i gimnazjalne. 
Już w gimnazjum bada się predyspo-
zycje zawodowe uczniów i zapoznaje 
rodziców z ofertą edukacyjną dla ich 
dzieci. – To jest żmudna praca orga-
niczna i rozłożona w czasie. Nie ma 
czarodziejskiej różdżki, która szybko 
zmieni szkolnictwo zawodowe. To 
musi być proces i wytężona praca 
tych wymienionych środowisk, któ-
re zmienią system przystosowując 
go do potrzeb lokalnej społeczności 
– powiedział Karol Semik.

Wiceprezydent dowodził, że 
uczelnie, pracodawcy i szkoły 
musi łączyć współpraca i part-
nerstwo. – Do tej pory współ-
praca nie zawsze występuje, 
partnerstwo jest deklaracją a nie 
rzeczywistym działaniem. Sta-
wiam sobie publicznie zadanie, 
aby ta współpraca i partnerstwo 
przekształciła się w przyszły, nie-
koniecznie sformalizowany, ale 
funkcjonujący klaster edukacyj-
ny w Radomiu – zadeklarował 
wiceprezydent.

Wśród dalszych prelegentów 
byli przedstawiciele ministerstwa 
edukacji, instytutów, placówek zaj-
mujących się edukacją i rynkiem 
pracy. Mówiono głównie o inte-
gracji środowisk zaangażowanych 
w rozwój szkolnictwa zawodowe-
go i perspektywach jego rozwoju 
w Radomiu. 

Organizatorami konferencji 
były trzy radomskie jednostki 
mające wiele merytorycznego 
do powiedzenia w sprawach 
kształcenia – Wydział Edukacji 
Urzędu Miejskiego, Radomski 
Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli oraz Instytut Techno-
logii Eksploatacji – Państwowy 
Instytut Badawczy.  

 Marek WIATRAK
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Najważniejsze inwestycje 
drogowe i kolejowe

Wojewoda – samorządowcy

W porządku obrad wielowątkowego, marcowego spotkaniu w Radomiu Wojewody Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego z samorządowcami gmin i powiatów, największe zainteresowanie 
budziły inwestycje. Rozmawiano o rozwoju infrastruktury w subregionie radomskim. 
W czasowej perspektywie do 2020 roku szanse ich fi nansowania stwarzają Regionalny Program 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego (nakłady ponad 2 mld euro) oraz przewidziany udział 
tego największego regionu w programach krajowych, w tym rządowych, szacowany w sumie na 
około 1,8 mld euro. Skoncentrowano się na programach rządowych. Pod koniec spotkania przed-
stawiciele powiatów – lipskiego, białobrzeskiego, i zwoleńskiego oraz gmin: Ciepielów, Chotcza, 
Kazanów, Promna, Wyśmierzyce i Lipsko otrzymali promesy ogólnej wartości 2 mln zł 
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych i powiatowych.

W trakcie kilkugodzinnych ob-
rad, rozpoczętych przez wojewodę 
mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
przekazaniem gratulacji przedsta-
wicielom samorządów gminnych 
i powiatowych – w tym licznej 
grupie wójtów, kilku burmistrzom 
i prezydentowi Radomia wybranych 
po raz pierwszy – wojewoda zaryso-
wał główne zamierzenia w zakresie 
inwestycji na drogach krajowych nr 
7, 48 i 79 oraz linii kolejowej nr 8. 
Poinformował m.in., że będzie 
też budowana linia energetyczna 
wysokiego napięcia z Kozienic do 
podstołecznego Ołtarzewa oraz 
rozpoczęte prace, które połączą po-
łudniowe Mazowsze z Gazoportem 
w Świnoujściu. Łukasz Lendner, 
dyrektor Oddziału Warszawskiego 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad w Warszawie, zapoznał samo-
rządowców z planami budowy wyżej 

wymienionych dróg krajowych, wy-
rażając przy tym nadzieję, że uda się 
coś zrobić więcej na modernizowa-
nej fragmentami trasie nr 12, w za-
mierzeniach ekspresowej. Coś wię-
cej zrobić w jej ciągu mazowieckim, 
poczynając od zachodniego krańca 
powiatu przysuskiego a kończąc na 
wschodnim skraju powiatu zwo-
leńskiego. Modernizacja tej trasy, 
prowadzącej z Europy Zachodniej 
na Ukrainę, jest bardziej zaawanso-
wana na terenie innych województw, 
przez które przebiega. Włodzimierz 
Kabus, zastępca burmistrza Zwole-
nia występując w imieniu samorzą-
dowców zainteresowanych szybszą 
rozbudową ,,12”, postulował wyty-
czenie choćby technicznego koryta-
rza w ciągu tej drogi przebiegającej 
przez gminy: Gielniów, Przysucha, 
Wieniawa, Wolanów, Radom, Jed-
lnia-Letnisko, Gózd, Tczów, Zwoleń 

i Przyłęk. Umożliwiłoby to samorzą-
dom opracowanie lokalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Dyrektor Łukasz Lendner dał do 
zrozumienia, że dużo zależy od do-
kumentacji. W przeprowadzanych 
przetargach da się wygospodarować 
jakieś środki uzupełnione być może 
dodatkowymi funduszami unijnymi. 

Gdy takie zaistnieją. pierwszeństwo 
miałaby obwodnica Przysuchy, a po 
drodze są jeszcze Radom i Zwoleń. 
W Radomiu usprawni okresowo 
ruch mała obwodnica. W tym roku 
na drodze nr 12 zostaną wykonane 
badania natężenia ruchu. Ich wyniki 
spełnią ważną rolę przy podejmowa-
niu decyzji o tym, które jej odcinki 
będą mieć pierwszeństwo. W grę 
wchodzi jednak głównie okres po 
2020 roku.

Jeżeli chodzi o krajową drogę 
nr 7, to Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad planuje 
w pierwszej kolejności wyremonto-
wanie lub przebudowę odcinków: 
Kępiny–Wsola (3 km), obwodni-
cy Szydłowca (ok.1 km), Szydło-
wiec– –granica południowa woj. 
mazowieckiego i zachodniej ob-
wodnicy Radomia, realizowanej 
w systemie ,,Projektuj i buduj”. Od-
cinek S7 Grojec–Warszawa będzie 
realizowany w następnych latach. 
W ciągu drogi nr 48 chodzi najpierw 
o odcinki: Maciejowice – Kozienice 
(ok. 6 km), Kamienna Woda–Boro-
wa (5,1 km), Borowa Woda–Klwów 
i Białobrzegi–Stromiec (8 km). Ro-
boty na trasie krajowej nr 79 będą 
koncentrują się na terenie gminy 
Kozienice oraz na obwodnicy Góry 
Kalwarii. W zamierzeniach do 2020 
roku została tez ujęta obwodnica 
Iłży. Inne ważne odcinki tras prze-
lotowych, m.in. drogi dojazdowe 
do znajdującego się w końcowym 
stadium budowy mostu w Sol-
cu nad Wisłą, będą sfi nansowane 
w ramach Regionalnego Programu 
Rozwoju Województwa Mazowie-
ckiego i budżetu marszałka. 

Odrębny temat to gruntowna mo-
dernizacja linii kolejowej nr 8 War-
szawa – Radom. Nawiązał do niej 
wojewoda Jacek Kozłowski podczas 
zorganizowanej w przerwie obrad 

konferencji prasowej – usprawiedli-
wiał wieloletnie opóźnienia w realiza-
cji tej inwestycji m.in. wielkimi trud-
nościami w uporządkowaniu spraw 
własnościowych działek wymagają-
cych wykupu. Oświadczył jednak, 
że tym razem do 2020 roku zadanie 
powinno być wykonane zarówno 
w sensie gruntownej przebudowy to-

Linia kolejowa nr 8 oraz inwestycje na drogach krajowych budziły największe zainteresowanie

rów, jak i zainstalowania nowoczes-
nego systemu sterowania ruchem. 
Roboty trwają zarówno w grani-
cach stołecznej Warszawy (Okęcie), 
jak i w granicach miasta Radomia. 
W Radomiu na trzykilometrowym 
odcinku zainstaluje się tory, rozjaz-
dy o łącznej długości 25 km. Tempo 
robót jest duże. Szczegóły przybliżył 
samorządowcom Kazimierz Peryt 
z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 
Odcinek warszawski zostanie dopro-
wadzony do Czachówka, a radom-
ski zmieści się w granicach miasta 
Radomia. II etap to odcinek Radom 
– Warka, łącznie z drugim torem i no-
woczesną automatyką kolejową.

Informację analizującą stan bez-
pieczeństwa przedstawił insp. Rafał 
Korczak, komendant policji woje-
wództwa mazowieckiego. W tym 
roku policja skupi się m.in. na po-
prawie bezpieczeństwa seniorów, pie-
szych i rowerzystów, walce z piratami 
drogowymi i nietrzeźwymi kierow-
cami oraz zwalczaniu dokuczliwych 
społecznie przestępstw i wykroczeń.

 Zadania wynikające z roli i od-
powiedzialności wójta, burmistrza 
lub prezydenta w szacowaniu szkód 
w gospodarstwach rolnych, powsta-
łych w wyniku klęsk żywiołowych 
omówiła Teresa Stachowicz – 
z-ca dyr. Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Chodzi głównie o skutki suszy, gra-
dobicia, huraganu i powodzi.

 W ostatnim punkcie programu 
spotkania Tomasz Śmietanka, bur-
mistrz Gminy Kozienice, podzięko-
wał wojewodzie i jego służbom za 
prowadzone roboty inwestycyjne 
na drodze krajowej nr 79, uwzględ-
nienie w planach budowy obwodni-
cy w Górze Kalwarii oraz za zapo-
wiedź rozpoczęcia robót na drodze 
nr 48. Starosta zwoleński Waldemar 

Urbański postulował usprawnienie 
procedury załatwiania wniosków 
o wjazdy na posesje fi rm lokowa-
nych przy drogach krajowych. Nowy 
burmistrz Lipska Jacek Wielorański 
pozytywnie mówił o współpracy ze 
służbami podległymi wojewodzie 
mazowieckiemu.

  Mieczysław Kaca

Samorządowcy na sali obrad

Konferencja prasowa wojewody Jacka Kozłowskiego
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Lasy unikalnym darem natury
Z okazji 135-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu poprosiliśmy Dyrektora Tomasza Sota o odpowiedź na kilka pytań.

 Co odróżnia radomską dyrekcję La-
sów Państwowych od innych?

– Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Radomiu jest naj-
starszą z 17 dyrekcji wchodzących 
w skład Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe. Jej 
początki sięgają roku 1880, kiedy 
na ziemiach Królestwa Polskiego 
na mocy ukazu cara, utworzone 
zostały trzy okręgowe urzędy leśne: 
w Suwałkach, Piotrkowie i Rado-
miu. Ten ostatni dał początek Dy-
rekcji LP w Radomiu, która do dziś 
administruje radomskimi i świę-
tokrzyskimi lasami. Historia pań-
stwowej gospodarki leśnej na tym 
terenie jest jednak dużo dłuższa. 
Warto wspomnieć, że Archiwum 
Państwowe w Radomiu posiada 
ok. 90% zasobów dotyczących pol-
skiego leśnictwa XIX wieku. 

 Co jest w tych lasach szczególnego?
– Lasy tego regionu to unikalne 

bogactwo przyrody. Puszcza Święto-
krzyska, Puszcza Kozienicka, Pusz-
cza Stromiecka, Lasy Iłżeckie, olsy 
włoszczowskie – to jedne z najcen-
niejszych obiektów przyrodniczych 
Polski. Teren radomskiej dyrekcji to 
obszar bardzo zróżnicowany, dlatego 
i jego walory przyrodnicze są wyjąt-
kowe. Na Kielecczyźnie mamy Góry 
Świętokrzyskie, tereny wyżynne, na 

Mazowszu tereny Równiny Radom-
skiej. Dzięki dużemu zróżnicowaniu 
mamy wszystkie gatunki lasotwór-
cze, wiele cennych gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt oraz siedlisk. Lasy 
te stanowią jeden z najważniejszych 
elementów krajobrazu naszego re-
gionu o nieocenionym znaczeniu 
ekologicznym, społecznym i gospo-
darczym. To są warunki, w których 
prowadzimy gospodarkę leśną.
 Najtrudniejsze okresy i wydarzenia 

w historii radomskiej dyrekcji?
– Było wiele trudnych momen-

tów. To znane nam wszystkim zmia-
ny polityczno-historyczne, m.in. 
I i II wojna światowa, czasy PRL, 
utrata siedziby leśników w 1975 r. 
na rzecz komitetu wojewódzkie-
go PZPR. Była to nie tylko utrata 
budynku, ale zlikwidowanie głów-
nego ośrodka leśników na naszym 

terenie. W 1983 r. reaktywowano 
radomską dyrekcję, ale budynek 
odzyskaliśmy dopiero w 1990 r. 

Szczególnie trudnym okresem 
była II wojna światowa. Zginęło 
wówczas bardzo wielu leśników. 
Szacuje się, że była to jedna piąta 
stanu osobowego sprzed wojny. 
Był to także czas trudnej walki 
podziemnej. Leśnicy, jako służba 
mundurowa, byli grupą zawodową 
szczególnie inwigilowaną i prze-

śladowaną przez okupanta. Wielu 
leśników zostało rozstrzelanych lub 
wywiezionych.
 Teraźniejszość leśników zarzą-

dzanych przez RDLP w Radomiu jest 
z pewnością odmienna?

– Jesteśmy instytucją o trwałej, 
sprawdzonej strukturze organizacyj-
nej. W ramach radomskiej dyrekcji 
funkcjonują 23 nadleśnictwa, w ich 
obrębie 250 leśnictw, zatrudnionych 
jest 1200 osób. To dobrze zorgani-
zowana struktura, która pozwala 
skutecznie prowadzić gospodarkę 
leśną przy społecznej aprobacie. To 
wymaga utrzymywania właściwego 
poziomu komunikacji społecznej 
oraz podnoszenia kwalifi kacji na-
szych pracowników. Mimo że ponad 
70% osób ma wyższe wykształcenie, 
ciągłe doskonalenie, zdobywanie 
wiedzy z zakresu przyrody, ekonomii 
i informatyki jest niezbędne. Bardzo 
dobrze radzimy sobie z nowymi 
technologiami, mamy wciąż roz-
wijający się system informatyczny, 
pracujemy z wykorzystaniem map 
numerycznych, GPS-ów. Nie mamy 
problemów z nową organizacją prac 
w lesie. Jesteśmy świadkami prze-
miany zastąpienia pracy drwala 
harwesterem i forwarderem. Nowe 
technologie są wydajniejsze, ale 
i przyjazne dla lasu. 
 Jakie jeszcze wyzwania czekają 

leśników?

– Z pewnością fi nansowe i orga-
nizacyjne. Rozłożone na lata mo-
dernizowanie i rozbudowywanie 
infrastruktury drogowej. Jesteśmy 
w trakcie budowy szkółki kontene-
rowej w Nadleśnictwie Daleszyce, 
gdzie w nowej technologii powsta-
wać będzie 3 mln sadzonek rocz-
nie. Rok temu oddaliśmy do użytku 
nowe biura nadleśnictw Chmielnik 
i Ruda Maleniecka. W planach mamy 
budowę nowej siedziby Nadleśni-
ctwa Dobieszyn, w trakcie realizacji 
jest modernizacja Leśnego Ośrod-
ka Edukacyjnego w Jedlni-Letni-
sku wraz z salą konferencyjną na 
150–170 osób. Duży wysiłek wkła-
damy w działania związane z infra-
strukturą turystyczno-edukacyjną. 
Skupiamy się na głównych ośrod-
kach edukacyjnych: Jedlni-Letni-
sku, Marculach wraz z arboretum, 

Kielcach oraz na ścieżce dydak-
tycznej Królewskie Źródła. Na 
bazie sali historycznej w budynku 
RDLP chcemy rozwijać współpra-
cę z organizacjami zajmującymi się 
promocją walorów przyrodniczych 
i dziedzictwa kulturowego regionu. 
Jesteśmy na etapie krystalizowania 
się projektu mającego na celu m.in. 
uzupełnienie i ujednolicenie leśnej 
infrastruktury turystycznej na tere-
nie województwa świętokrzyskie-
go. Chcemy również poprowadzić 
spójny system szlaków rowerowych 
i turystycznych. Jego integralną częś-
cią będzie aplikacja mobilna, prace 
nad gromadzeniem danych są już 
zaawansowane. Planujemy złożyć 
wspólny z gminami wniosek do 
WFOŚiGW w Kielcach o dofi nan-
sowanie tego projektu w ramach no-
wej unijnej perspektywy fi nansowej 
na lata 2014–2020. Aby zrealizować 
te cele, na terenie woj. świętokrzy-
skiego działa zespół zainspirowany 
przez leśników, którego funkcjo-
nowanie opiera się na współpracy 
z WFOŚiGW, RDOŚ, samorządami, 
ŚPN, ZŚiNPK. Niebawem zakończy 
pracę zespół zadaniowy, który opra-
cował spójny projekt techniczny in-
frastruktury turystycznej oraz zebrał 
dane o przebiegu tras. Po doświad-
czeniach świętokrzyskich rozwiąza-
nia będą mogły zostać przeniesione 
na inne tereny RDLP.
 Jak zmieniała się praca leśnika 

przez te 135 lat?

Dyrektor RDPL w Radomiu Tomasz Sot

Sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego

– Mamy do czynienia ze zmianą 
warunków technicznych, bytowych 
i organizacyjnych pracy leśnika. 
Leśnicy z powodzeniem korzy-
stają ze zdobyczy nauki, techniki, 
jesteśmy nowocześni w każdym 
aspekcie funkcjonowania. Co nie 
oznacza, że praca leśnika jest łatwa. 
Dzisiaj leśnik musi być przyrodni-
kiem, informatykiem, kierowni-
kiem, inżynierem i umieć komu-
nikować się ze społeczeństwem. 
Niezmienny pozostaje szacunek 
leśników do przyrody oraz pracy 
swoich poprzedników, do miejsc 
związanych z historią tego terenu. 
Dzięki temu leśnicy przetrwali 
okresy wojen, PRL-u – z dobrze za-
chowanymi lasami, które są dobrem 
społecznym, narodowym. Naszej 
pracy towarzyszy ciągły przekaz 
społeczny, zachęcanie społeczeń-

stwa do zdobywania wiedzy o lesie, 
przyrodzie i pracy leśnika.
 Ważniejsze przedsięwzięcia i wyda-

rzenia związane z jubileuszem...
– Jubileusz 135-lecia jest okazją 

do przybliżenia Państwu historii 
i tradycji leśnictwa radomsko-kiele-
ckiego oraz naszego udziału w roz-
wój gospodarki państwowej. Wyda-
rzenia wpisujące się w obchody 135. 
rocznicy istnienia RDLP w Radomiu 
dają doskonałą możliwość do pro-
pagowania wiedzy na temat naszej 
pracy. Mam przyjemność zaprosić 
Państwa do udziału w obchodach 
naszego 135-lecia i co się z tym wią-
że – śledzenia zamieszczanych przez 
nas, m.in. na stronie internetowej, 
informacji dotyczących szerokiego 
programu wydarzeń związanych 
z jubileuszem. Głównym wydarze-
niem wpisującym się w obchody 
jest uroczysta konferencja, która 
odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. 
w Radomiu, w Sali Koncertowej Ze-
społu Szkół Muzycznych im. Oska-
ra Kolberga. Otworzy ona obchody 
135-lecia istnienia RDLP w Rado-
miu oraz wpisze się w świętowanie 
Międzynarodowego Dnia Lasów.

W roku jubileuszu chcemy po-
dziękować społeczeństwu za wy-
razy uznania i wsparcia dla naszej 
pracy. Z tej okazji składam także 
wszystkim pracownikom naszej 
dyrekcji podziękowania i najlepsze 
życzenia.

Darz Bór!Pozyskiwanie drewna harwesterem

Szkolenie dla służby leśnej
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Wiosenne 
szkolenie rolnicze
Sala konferencyjna ,,Dworku Anna” w Podgórze (gmina Gózd) zapełniła się rolnikami.

Szkolenie rolnicze prowadził, wi-
tając na wstępie licznie przybyłych 
uczestników, mgr inż. Stanisław 
Kacperczyk, Przewodniczący Rady 
Powiatowej Mazowieckiej Izby 
Rolniczej w Zwoleniu. Samorząd 
powiatowy reprezentowali: Walde-
mar Urbański starosta zwoleński, 
Arkadiusz Sulima zastępca starosty 
i Józef Gaweł, naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Mazowiecką Izbę Rolniczą – Zbi-
gniew Getler kierownik jej biura 
w Radomiu, a Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego – Zenon Mazur 
kierownik Oddziału Powiatowe-
go w Zwoleniu. Zajęcia rozpoczął 
mgr inż. Arkadiusz Jasik, z-ca 
kier. Biura Powiatowego ARiMR 
w Zwoleniu, udzielając informacji 
i odpowiadając na liczne pytania 
w sprawie dopłat bezpośrednich, 
wypłacanych w ramach PROW. 
Składanie wniosków na 2015 rok 
trwa od 15 marca do 15 maja. 
W sytuacjach szczególnych przyj-
mowane będą one także przez ko-
lejne 25 dni, lecz w takim wypadku 
każdy dzień zwłoki obniży wartość 
wypłacanych należnych dopłat 
o 1%. Warto więc dotrzymać pierw-
szego terminu, a przy wypełnianiu 
formularzy zastanowić się uważnie 
nad treścią poszczególnych rubryki, 
żeby nie popełnić błędu. Koniecz-
nym jest np., by do każdej wykaza-
nej działki rolnej dołączyć jej wyrys 

grafi czny. W powiecie zwoleńskim 
z dopłat bezpośrednich skorzysta 
w tym roku około 4600 właścicieli 
gospodarstw rolnych.

Istotną rolę i znaczenie upraw 
roślin strączkowych w aspekcie 
zmianowania upraw i zazielenie-
nia gospodarstw rolnych omó-
wił prof. dr hab. Jerzy Księżak 
z JUNG-PIB Puławy. Przyznał 
on, że pod względem zawartości 
białka najlepsza jest mieszanka 
paszowa oparta na importowanej 
soji, ale w krajowym areale upraw 
roślin przeznaczonych na pasze ko-
niecznym jest zwiększanie udziału 
roślin strączkowych. Ich najlepsze 
odmiany dobrze uprawiane też 
zwierają dużo białka, wzbogacając 
dodatkowo glebę w azot i próchnicę. 
W sumie jest to opłacalne. Próchni-
ca poprawia przecież strukturę gleby 
i sprzyja zachowaniu w niej wilgo-
ci. Prof. Księżak zachęcał rolników 
z Mazowsza oraz przedstawicieli 
organizacji ich reprezentujących do 
utworzenia klastra wspierającego 
m.in. uprawę roślin strączkowych. 
Nowości w uprawie kukurydzy 
przybliżył producentom rolnym 
mgr inż. Andrzej Trojanowski 
z fi rmy Limagrain Polska. Z wpro-
wadzanymi nowymi technologia-
mi nawożenia upraw rolniczych 
zapoznali Waldemar Moś i Michał 
Chudy z fi rmy Timac Agro Polska, 
a z nowymi metodami wprowadza-

nymi w ochronie zbóż, rzepaku 
i kukurydzy – mgr inż. Józef Mi-
siura z Bayer Polska.

 Krzysztof Rdzanek ze wsi 
Borki (gmina Tczów) gospo-
darujący na 30-hektarowym 
areale, zapytany co mu daje 
uczestnictwo w szkoleniach 
prowadzonych z udziałem pra-
cowników naukowych uczelni 
i instytutów rolniczych, odrzekł, 
że bardzo dużo. Ukończył studia 
na kierunku elektryczno-ener-
getycznym, a po śmierci teścia 
przyszło mu wraz z żoną pro-
wadzić gospodarstwo zajmują-
ce się uprawą zbóż i hodowlą. 
Bez szkoleń i bezpośredniego 
kontaktu z naukowcami i prak-
tykami nie miałby efektów, jakie 
uzyskuje. Jest pełen uznania dla 
mgr inż. Stanisława Kacperczy-
ka, który prowadząc duże rolne 
gospodarstwo rodzinne, znajdu-
je czas na pełnienie funkcji pre-
zesa Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych oraz 
przew. Rady Powiatowej MIR 
w Zwoleniu. To Stanisław Kac-
perczyk jest inicjatorem tego 
rodzaju szkoleń, wyjazdów do 
wzorcowych gospodarstw i in-
stytutów doświadczalnych oraz 
praktyk zagranicznych młodych 
rolników.

Na zakończenie Dariusz Tu-
szyński, dyrektor Oddziału w Lip-
sku Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych poinformował, że 
jednym z kilku w kraju jest Zwią-
zek Wzajemności Członkowskiej 
,,Mazowsze”. Oferuje on rolnikom 
wszechstronną ochronę ubez-
pieczeniową udzielając zniżek 
w granicach od 5 do 15%. Zapew-
nia członkom udział w podziale 
nadwyżki od zysków. Oferuje 
pakiet pn. ,,Bezpieczna Zagroda”. 
ZWC ,,Mazowsze” jest partne-
rem Karty Dużej Rodziny (troje 
i więcej dzieci), przyznając 15% 
zniżki na ubezpieczenia komuni-
kacyjne i 30% na ubezpieczenia: 
mieszkań, domów, gospodarstw 
rolnych i osób od następstw nie-
szczęśliwych wypadków. 

 Mieczysław KacaUczestnicy szkolenia wyraźnie zasłuchani

Zajęcia szkoleniowe prowadził Stanisław Kacperczyk Prof. Jerzy Księżak podczas wykładu

Generał 
w szkołach ZDZ
– To bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej placówki. 
Nigdy wcześniej nie wizytował Szkół w Radomiu Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego tak wysoki rangą dowódca. 
Wyrażam nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie naszych 
uczniów z panem generałem, chociażby podczas obozów szkole-
niowych – powiedziała dyrektor Katarzyna Kołodziejska.

5 marca br. Szkoły w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowe-
go przeżyły wielki dzień. Młodzież 
oraz grono pedagogiczne klas mun-
durowych odwiedził prof. gen. dyw. 
Bogusław Pacek, doradca ministra 
obrony narodowej Tomasza Siemo-
niaka i doradca NATO, były rektor 
Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie. Generał wziął udział 
w uroczystości złożenia kwiatów 
przed Pomnikiem Czynu Legio-
nowego w Rynku, w której uczest-
niczyły reprezentacje organizacji 
militarnych na czele ze Związkiem 
Strzeleckim i szkół, które prowadzą 
klasy mundurowe. Obecny był se-
kretarz miasta Rafał Czajkowski.

Szkoła ZDZ jako pierwsza w Ra-
domiu wprowadziła we wrześniu 
2009 r. do swojej oferty edukacyj-
nej liceum z innowacją wojskową. 
Dwa lata temu rozpoczęło działal-
ność także pierwsze w Radomiu 
i regionie radomskim Niepubliczne 
Gimnazjum Mundurowe. W szko-
łach ZDZ na poziomie technikum 
kształcą się ponadto przyszli poli-
cjanci, strażacy, kolejarze, pracow-
nicy służb granicznych i więzien-
nictwa.

Generał B. Pacek podziękował 
ZDZ-owskiej młodzieży za pięk-
ne wypełnianie obowiązku wobec 
Polski. 

– Nasz kraj – stwierdził – może 
być dumny z takich dziewcząt 
i chłopców. Na ręce pani dyrektor 
Katarzyny Kołodziejskiej, składam 
podziękowania nauczycielom, kła-
niam się nisko waszym rodzicom za 
to, że wychowują was na patriotów, 
którzy sami się szkolą i uczą innych, 
jak kochać swój kraj. Szanują mun-
dur i orła polskiego – zwrócił się do 
młodzieży gość. 

Spotkanie zakończył pokaz 
umiejętności uczniów klas mun-
durowych. Nie mogło zabraknąć 
pokazu musztry paradnej, który 
wzbudził zachwyt generała oraz 
towarzyszących mu osób.

Następnie gen. Bogusław Pacek 
wziął udział w briefi ngu prasowym, 
podczas którego odniósł się do 
wydarzeń globalnych. Mówił m.in. 
o swojej misji wspierania organi-
zacji paramilitarnych i szkół mun-
durowych z racji pełnionej funkcji 
pełnomocnika szefa MON ds. spo-
łecznych inicjatyw proobronnych. 
Jak poinformował, w Polsce jest 
356 placówek oświatowych z kla-
sami mundurowymi, funkcjonuje 
ok. 120 organizacji paramilitarnych. 
– Jesteście armią – podkreślił gen. 
Pacek. – Wojny nie ma, ale trzeba 
się szkolić w jednym celu: obrony 
państwa. 

 IKI

Generał Bogusław Pacek wita się z uczniami klasy mundurowej

Z wieńcem pod Pomnik Czynu Legionowego
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III Wieczorne 
Biesiadowanie

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą 
zorganizował już po raz trzeci 
obchody Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. Licząc na duże 
zainteresowanie otwartą impre-
zą i powodzeniem zeszłorocznej, 
na miejsce spotkania wybrano 
dom weselny „Pod Dębami” 
w miejscowości Nowa Wola.

Otwarcia dokonał Wójt Gminy inż. 
Euzebiusz Strzelczyk zaczynając od 
życzeń udanej zabawy. Inauguracji 
artystycznej dokonała lokalna mło-
dzież. Młodzi artyści, wypełnioną po 
brzegi salę, wprowadzili w zachwyt 
nastrojową muzyką instrumental-
ną oraz rozśpiewali kobiety m.in. 
piosenką z repertuaru Anny Jantar 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”. 

Występy młodzieży zakończyło 
wspólne biesiadowanie ze zgroma-
dzonymi Paniami.

Szczególnie wyczekiwany kabaret 
„KaŁaMaSz” wzbudził niesamowite 
emocje publiczności już na samym 
wejściu. Ponadgodzinny występ 
Bogdana Kalusa, Jacka Łapota, Syl-
westra Maciejewskiego oraz najlep-

szego muzyka w zespole Dariusza 
Szwedy przyprawił wszystkich, 
ostrym żartem i nietuzinkowym 
humorem, o ból brzucha ze śmiechu 
i dobry nastrój do końca imprezy.

Następnie przyszedł czas na gó-
ralską muzykę. Rozbrzmiały na 
sali cymbały węgierskie, kontrabas, 
skrzypce, altówka oraz unikatowe in-
strumenty góralskie, folk kapeli „Gó-
ralska Hora”. To był koncert „uszyty 
na miarę”. Zaprezentowali skoczne 
i żywiołowe utwory inspirowane 
melodiami m.in. słowackimi, wę-
gierskimi i bałkańskimi. „Hej, bystro 
woda” oraz inne, popularne, góralskie 
utwory śpiewali wszyscy. 

Program artystyczny zakończył 
zespół „Power Play”, znany z pio-

Otwarcia dokonał Wójt Gminy inż. Euzebiusz Strzelczyk

Widownię szczelnie zapełniły kobiety z terenu gminy

Góralska kapela zaprezentowała skoczne utwory

W dobry nastrój wprowadzała swoimi występami lokalna młodzież

senek „Wolę Olę” czy „Skok w bok”. 
Pod sceną, w mgnieniu oka poja-
wiły się fanki zespołu, za co były 
nagrodzone płytami artystów.

W sali obok czekał na zgroma-
dzone Panie specjalny na tę okazję 
tort i szampan oraz ciasta i herbata, 
przy której jubilatki mogły oddać 
się rozmowie.

Ostatnią niespodzianką od Wójta 
Gminy były piękne białe róże wrę-
czane każdej kobiecie przez jedy-
nych Panów – strażaków z OSP 
w Grabowie nad Pilicą oraz wolon-
tariuszy „Cyberia Tam”. 

Impreza przebiegła znakomi-
cie, a program usatysfakcjonował 
kobiety w każdym wieku, o czym 
była mowa w słowach wdzięczno-
ści, które padały w kuluarach. 

Jako organizatorzy dziękujemy 
za tak liczne przybycie.

 Urząd Gminy w Grabowie n. Pilicą

Kabaret „KaŁaMaSz” wzbudził niesamowite emocje publiczności

Piękne białe róże wręczane były kobietom przez strażaków z Grabowa
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Kadencja 
rozpoczęta

Rozmawiamy z Adamem Gibałą, wójtem gminy Wolanów.

 Bieżąca kadencja samorządu trwa 
już czwarty miesiąc. Po czterech la-
tach wrócił pan, by objąć ponownie 
stanowisko wójta gminy. Jaki ten po-
wrót jest dla pana?

– Merytorycznie bez problemów. 
Wygrałem wybory, mieszkańcy 
obdarzyli mnie zaufaniem, za co 
dziękuję i co bardzo doceniam. Ża-
den z problemów na terenie gminy, 
żadna z jej potrzeb nie jest mi obca, 
podobnie jak charakter pracy, który 
ponownie wykonuję. Przyznaję, że 
cień na całość rzuca protest złożony 
przez mojego poprzednika i kontr-
kandydata w wyborach, kwestionu-
jący wynik wyborów. No cóż, sprawą 
zajmuje się sąd, a ja ufam, że osta-
teczne rozstrzygnięcie niczego nie 
zmieni. Pracuję i staram się wypeł-
niać moje obowiązki jak najlepiej.
 Jeśli mówimy o pana pracy... to 

oczywiste, że koncentruje się ona na 
realizacji budżetu gminy na 2015 rok. 
Jego projekt został opracowany jesz-
cze przed wyborem pana na wójta. 
Czy w związku z tym, że nie miał pan 
szansy uczestniczyć w budowie tego 
projektu, zawiera on zapisy, z którymi 
pan się na przykład nie zgadza?

– Projekt budżetu został częścio-
wo zmieniony. Jedno, czym musimy 
zająć się od ręki, to spłata zadłuże-
nia gminy. Miniony rok 2014 gmina 
Wolanów zakończyła z czteromi-
lionowym długiem. Już spłaciliśmy 
pierwszy milion. Za priorytetowe 
działanie uważam jak najszybszą 
spłatę zadłużenia, byśmy mogli 
skorzystać z możliwości pozyskania 
środków unijnych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach 
przyjętej już unijnej perspektywy 
finansowej 2014-2020. Aby uzy-
skać jakiekolwiek dofi nansowanie, 
musimy dysponować tzw. wkładem 
własnym. Wracając do budżetu na 
ten rok, wprowadziliśmy do wyko-
nania zadanie: budowę samorzą-
dowego przedszkola w Wolanowie 
– w tym roku wykonanie projektu 
oraz budowę drogi gminnej Waw-
rzyszów – Dzika Niwa. To około 
800 metrów drogi. Chcemy na ten 
cel pozyskać dofi nansowanie z fun-
duszy zewnętrznych. W tej sprawie 
złożony został wniosek do Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego. 
Uważam, że mamy szansę pozyskać 
środki z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. Ponadto dołączyliśmy 
do tegorocznych inwestycji budowę 
boiska wielofunkcyjnego w Mnisz-
ku. Pracując już wcześniej jako wójt 
gminy, stałem zawsze na stanowisku, 
aby w pierwszej kolejności planować 
wykonanie tych inwestycji, na które 
mamy możliwość pozyskania dofi -
nansowania środkami z zewnątrz. 
Stąd dopisana do tegorocznego bu-
dżetu wspomniana budowa drogi 
oraz boiska, na którego budowę, też 
już złożyliśmy wniosek o dofi nan-
sowanie do Ministra Sportu. Jest 
jeszcze jeden temat, który wymaga 
wyjaśnienia. Budowa przedszkola 
w Mniszku. Na ten cel zabezpieczo-

ne są środki w budżecie gminy. Po-
jawił się jednak problem, ponieważ 
musimy uzyskać zgodę na zmianę 
przeznaczenia świetlicy w Mniszku 
na przedszkole, którą musimy uzy-
skać od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Organizacja świet-
licy była w swoim czasie dotowana 
ze środków unijnych i obowiązuje 
nas ściśle określona umowa, zabra-
niająca zmiany przeznaczenia przez 
siedem lat. Jak na razie, zgody na 
wcześniejszą zmianę przeznaczenia, 
nie otrzymaliśmy. 
 Wspomniał pan o priorytecie, ja-

kim jest szybka likwidacja zadłuże-
nia gminy, ale, jak pamiętamy, pana 
priorytetami była zawsze budowa in-
frastruktury na terenie gminy. Jakie 
działania w tym zakresie uważa pan 
za najpilniejsze?

– Budowę kanalizacji. Mamy tu 
wiele do zrobienia, ale też posiadamy 
koncepcję, która pozwoli na skana-
lizowanie całej gminy. Koncepcja ta 
zakłada podłączenie się do ujęcia 
radomskiego. Na to jednak potrze-
ba czasu. Mamy już zgodę na takie 
rozwiązanie, ale musimy poczekać, 
aż gmina Radom dobuduje sieć do 
granic z naszą gminą. Wówczas bę-
dziemy mogli się podłączyć. Realny 
termin realizacji tego przedsięwzię-
cia to 2018 rok. Nie zapominajmy 
też, że taka inwestycja jest bardzo 
kosztowna i będziemy czynić sta-
rania o pozyskanie dofi nansowania 
z zewnątrz. Natomiast z planów na 
przyszłe lata? Chcielibyśmy wybudo-
wać standardowe sale gimnastyczne 
przy dwóch szkołach, w Sławnie 
i w Mniszku. Podobnie jak w przy-
padku innych zadań, to też uwarun-
kowane jest pozyskaniem dofi nan-
sowania zewnętrznego.
 Podsumowując rozmowę o budże-

cie gminy, proszę powiedzieć w jakiej 
wysokości kształtują się w tym roku 
dochody i wydatki gminy Wolanów?

– Dochody gminy ustalone są 
na wysokości 24,6 mln z, a wydatki 
23,7 mln zł.
 Dziękujemy z rozmowę.

 Opracowanie: Hanna Jacobi

Adam Gibała, wójt gminy Wolanów

Kobietom życzenia, 
kwiaty i pyszny tort
8 Marca w Wolanowie na długo zostanie w pamięci mieszkanek gminy. 
To im z okazji Dnia Kobiet zadedykowany był koncert zorganizowany przez wójta gminy, 
Gminne Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę i Zespół Szkół Ogólnokształcących. 
Były też kwiaty, życzenia i wielki, okolicznościowy tort.

Mieszkanki gminy Wolanów 
obchodziły w tym roku swoje 
kobiece święto w szczególny spo-
sób. Uroczystość zorganizowana 
była w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, gdzie obszer-
ny hol zamienił się na tę chwilę 
w salę z pięknie nakrytymi stoli-
kami i estradą. Świąteczny nastrój 
uzupełniały świece i bukiety tulipa-
nów. Natomiast na estradzie poja-
wili się artyści z tak różnorodnym 
repertuarem, jak zapowiadał tytuł 
uroczystości: „Kobieta niejedno 
ma imię”. A zatem było klasycznie 
i pięknie w wykonaniu sopranist-
ki Katarzyny Bocheńskiej-Wojdył, 
przy akompaniamencie Karola 
Sionka na fortepianie i Urszuli 
Tkaczyk na skrzypcach, humo-
rystycznie w wykonaniu uczniów 
Publicznego Gimnazjum oraz ludo-
wo i swojsko w wykonaniu zespo-
łów folklorystycznych „Bieniędzi-
ce” i „Wolanianki”. Pierwszy z nich 
– Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” 
sfi nalizował swoim występem re-
alizację projektu ,,Kultywowanie 
tradycji ludowych”. Projekt był 
realizowany przez gminę Wola-
nów w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem „Razem dla Rozwoju” 
w ramach PROW 2007–2013. Jego 
celem było propagowanie walorów 
ludowych w gminie Wolanów i za-
chowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. Uczestniczki projek-
tu odbyły warsztaty z zakresu śpie-
wu pieśni ludowych i religijnych. 
W ramach projektu zakupiono 
instrumenty muzyczne oraz sze-
reg elementów strojów ludowych. 
Spotkanie było także okazją do 
podsumowania konkursu czytelni-
czego, organizowanego corocznie 
przez Bibliotekę Publiczną i wrę-
czenia nagród najaktywniejszym 
czytelniczkom.

Życzenia z okazji Dnia 
Kobiet, wszystkim Paniom, 
w imieniu władz samorządo-
wych gminy, złożył wójt Adam 
Gibała. Osłodziły je dodatkowo 
porcje pysznego, okolicznościo-
wego tortu.

– To był bardzo miły wieczór 
– mówią współorganizatorki 
uroczystości: Monika Kaim-
Wziątek, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Elżbieta 
Aderek, dyrektor Biblioteki 
Publicznej.

W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet licznie uczestniczyły mieszkanki gminy

Życzenia wszystkim Paniom, od władz samo-
rządowych gminy, złożył wójt Adam Gibała

Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie gimnazjum

Występ Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice” był podsumowaniem projektu 
,,Kultywowanie tradycji ludowych”
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„Dudabus” 
odwiedził 
gminę Gózd

Zgodnie z polską tradycją, chlebem i solą, mieszkańcy wsi Kłonówek Kolonia w gminie Gózd 
przywitali Andrzeja Dudę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP. 
Andrzej Duda z okazji Dnia Sołtysa odwiedził sołtysa Kłonówka Andrzeja Kamińskiego. 
Spotkał się też z sołtysami i samorządowcami. Wcześniej sam gościł grupę sołtysów z gminy 
Gózd w Strasburgu, w Europarlamencie.

W czwartek 12 marca „Dudabus” 
odwiedził gminę Gózd, zatrzymując 
się w miejscowości Kłonówek Ko-
lonia. Kandydata PiS na prezydenta 
RP przywitali: sołtys wsi Kłonówek 
Andrzej Kamiński z rodziną oraz 
przedstawiciele samorządowych 
władz gminy: wójt Paweł Dzie-
wit, przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Molendowski i Sekretarz 
Gminy Joanna Tkaczyk. Andrzejowi 
Dudzie towarzyszyli parlamentarzy-
ści – posłowie Marek Suski i Dariusz 
Bąk oraz senator RP Wojciech Skur-
kiewicz, a także radny sejmiku Ma-
zowsza Radosław Fogiel i Waldemar 
Trelka pełnomocnik PiS powiatu 
radomskiego ziemskiego.

W czasie, gdy na posesję sołtysa 
Kamińskiego licznie przybywali 
mieszkańcy gminy Gózd, gościa 
przyjęła domowym obiadem jego 
rodzina. Był wiejski rosół, swojska 
wędlina i smaczne sałatki. Przy 
stole gościowi towarzystwa dotrzy-
mywały panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Andrzej Duda 
wyraził głęboki szacunek dla trudu, 
jaki ponoszą państwo Kamińscy 
w prowadzeniu gospodarstwa spe-
cjalizującego się w hodowli bydła 
mlecznego.

Ważną częścią wizyty Andrzeja 
Dudy w Kłonówku Kolonia było 
spotkanie z dziennikarzami. Kon-
ferencji prasowej, zorganizowanej 
przed domem sołtysa, przysłuchi-
wali się licznie zgromadzeni miesz-
kańcy. Głównym tematem była sy-
tuacja w polskim rolnictwie.

– W Strasburgu, gdzie odwiedziła 
Europarlament grupa sołtysów, roz-

mawialiśmy o sytuacji w polskim 
rolnictwie, o jego potrzebach i dzia-
łaniach, które tę sytuację mogłyby 
poprawić. Nasi rolnicy muszą mieć 

Na konferencji prasowej, zorganizowanej przed domem sołtysa wsi Kłonówek Kolonia, Andrzej Duda odpowiadał na pytania dziennikarzy

Na spotkanie z Andrzejem Dudą – kandydatem PiS na prezydenta RP – 
przybyło wielu mieszkańców gminy Gózd

Na prośbę dzieci Andrzej Duda rozdawał autografy. 
Na zdjęciu po prawej, towarzyszący kandydatowi, wójt gminy Gózd Paweł Dziewit

równe szanse z rolnikami innych 
krajów UE, także jeśli chodzi o do-
płaty bezpośrednie – powiedział do 
zebranych Andrzej Duda. – Rozma-

Jedno z pamiątkowych zdjęć z mieszkańcami Kłonówka Kolonii

wialiśmy również o tym, co obok 
działań polskich europarlamenta-
rzystów, wspólnie z polskim rzą-
dem mógłby w zakresie poprawy 
sytuacji polskich rolników zrobić 
prezydent RP. Polskie rolnictwo 
wymaga wsparcia i zabezpieczenia 
jego interesów. Jestem przekonany, 
że prezydent ma tu do odegrania 
wielką rolę. Ale musi tego chcieć 
i mieć odwagę stanąć w obronie 
polskich rolników – dodał.

Miły akcent do wizyty Andrze-
ja Dudy w gminie Gózd wpro-
wadziły dzieci, które otoczyły 
gościa wianuszkiem i poprosiły 
o autograf. Kwiatami i uściskiem 
dłoni pożegnał Andrzeja Dudę 
wójt gminy Paweł Dziewit. Bez 
wątpienia przyjazd „Dudabusu” 
do Kłonówka był dla całej spo-
łeczności gminy Gózd znaczącym 
wydarzeniem.

 Opracowanie: Hanna Jacobi

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z gminy Gózd. Na zdjęciu, z lewej przewodniczący 
Rady Gminy Gózd Krzysztof Molendowski i Sekretarz Gminy Joanna Tkaczyk

Kandydata na prezydenta RP powitano muzyką. Grała kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia

Poczęstunek na powietrzu smakował wszystkim. Z apetytem wiejskich potraw próbowali 
(z lewej) pełnomocnik PiS Waldemar Trelka i poseł Marek Suski
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Będzie całodobowy miejski telefon zaufania! 
Nowy sposób podejścia do sytemu profi laktyki uzależnień, 
a zwłaszcza od alkoholu, proponuje wiceprezydent 
Anna Białkowska. Planuje zintegrować działanie 
wszystkich zajmujących się problemami uzależnień 
organizacji i uruchomić miejski telefon zaufania.

W Radomiu od lat prowadzony 
jest gminny program profi laktyki 
i rozwiązywania problemów alko-
holowych. Ukierunkowany jest nie 
tylko na pomoc osobom uzależnio-
nym, ale także ich rodzinom. Dużo 

w nim miejsca poświęca się mło-
dzieży i dzieciom, by aktywnie spę-
dzały wolny czas, z dala od wszelkich 
używek. – Najczęściej osoby, których 
problem dotyczy, nie uświadamiają 
sobie tego, wciąż tę myśl odsuwają. 

To uświadomienie sobie proble-
mu i zwrócenie się o pomoc jest 
pierwszym krokiem do wyleczenia 
– mówi Anna Białkowska.

Zdaniem wiceprezydent w Ra-
domiu nie istnieje dziś jedna i peł-
na baza miejsc zbierająca w jedno 
grupy wsparcia, organizacje, sto-
warzyszenia i placówki, w których 
uzależnieni – a głównie ich bliscy 
– mogą szukać pomocy. – Potrze-
bującym wsparcia żonom, mężom, 
dzieciom – bo to oni najczęściej 

zwracają się o pomoc – brakuje in-
formacji, gdzie mogą się zgłosić jeśli 
mają jakiekolwiek kłopoty. Mamy 
prężnie działające organizacje po-
mocowe zajmujące się poszczegól-
nymi problemami, alkoholizmu, 
narkomanii, molestowania, mob-
bingu, przemocy. Trzeba je tylko 
zorganizować, usystematyzować i 
podać jako gotową całość miesz-
kańcom – mówi wiceprezydent.

Odpowiedzialnym za stworze-
nie pełnej listy organizacji został 
dyrektor MOPS. – Listę będziemy 
publikować na stronach miejskich, 
MOPS-u, naszego szpitala, Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, we wszyst-
kich punktach zespołów pracy 
socjalne,j a także w lokalnych me-
diach – wymienia wiceprezydent.

Baza danych ułatwi pracę miej-
skiego telefonu zaufania, który 
Anna Białkowska zamierza urucho-
mić w Radomiu. – Telefon zaufania 
to drugi, po stworzeniu pełnej listy, 
krok. Wiem, że działa u nas telefon 
zaufania obsługiwany de facto 
przez Caritas. Pod miejski telefon 
zaufania będzie można zadzwonić z 
problemami dotyczącymi wszelkich 
uzależnień. Osoba dyżurna udzie-

li pełnej informacji i przekieruje 
w odpowiednie miejsce – informuje 
nasza wiceprezydent.

Jak zapewnia nasza rozmówczy-
ni, będzie starała się by plany te zo-
stały zrealizowane jak najszybciej, 
najlepiej przed wakacjami. – Żeby 
zapewnić całodobową obsługę 
telefonu potrzeba jest kilka osób. 
To wyzwanie fi nansowe, z którym 
musimy sobie poradzić. Czy zajmie 
się tym jedna organizacja, czy też 
dyżurować będą specjaliści z kilku 
placówek – to musimy organizacyj-
nie dograć – mówi.

Wiele osób twierdzi, że pomoc-
ne w zwalczaniu uzależnień al-
koholowych byłoby ograniczenie 
miejsc sprzedaży alkoholu. Czy 
miasto może ograniczyć ich liczbę? 
– Istnieją przepisy ograniczające 
otwieranie takich punktów w po-
bliżu szkół, przedszkoli, kościołów. 
Resztę reguluje rynek, a do nas ludzi 
należy świadomy wybór. Natomiast 
jestem przeciwna jakiejkolwiek re-
klamie alkoholi, czy papierosów 
– odpowiada wiceprezydent Anna 
Białkowska. 

 Marek Wiatrak

Zapraszamy na Dni Otwarte
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Staromiejskiej (PG 1 i IX LO), zaprasza ucz-
niów klas VI podstawówek i trzecich gimnazjów na Dni Otwarte, który odbędą się w najbliż-
sze piątek i sobotę (20-21 marca). Zapowiada się ciekawy program.

W piątek w godz. 8:30–12:00 część 
przeznaczona dla tegorocznych ab-
solwentów podstawówek, zwłaszcza 
grup zorganizowanych, zaintereso-
wanych nauką w Publicznym Gim-
nazjum nr 1 wchodzącego w skład 
ZSO nr 7. Szkoła zaprasza całe klasy 
z wychowawcami. Po krótkim powi-
taniu przez dyrektor Annę Nowak, 
w sali gimnastycznej odbędzie się 
specjalnie przygotowany program. 
Na początek coś na dobry humor, 
czyli kabaret „Gimjazda”. Następnie 
pokazy sportowe – gimnastyczny 
i piłki nożnej oraz konkurs koszy-
karski z nagrodami. 

Następnie wszyscy goście będą 
mogli zapoznać się z bogatą ofertą 
szkoły. Praktycznie w każdej z pra-
cowni przygotowane będą ciekawe 
prezentacje, a wśród nich m.in. świat 
pod mikroskopem, pierwsza pomoc, 
puzzle historyczne, eksplozja wul-
kanu, pokazy fi zyczno-chemiczne, 
wolontariat. Uczniowie będą mogli 
zapoznać się też z multimedialną 
prezentacją szkoły. Interesująco 
będzie także podczas zabaw języ-
kowych, niemieckiego na wesoło, 
gier interaktywnych, quizów, rebu-
sów przygotowanych przez uczniów 
i nauczycieli „jedynki”.

Od godz. 12 do 17 w piątek oraz 
od 9 do 14 w sobotę, ZSO nr 7 
zaprasza wszystkich planujących 
od września naukę wchodzącym 
w jego skład IX Liceum Ogólno-
kształcącym im. Słowackiego. Sa-
morząd szkolny zaplanował dla 
nich turniej wiosenny z nagrodami. 
Będą też prezentacje z życia szko-
ły, międzynarodowych programów, 
w których szkoła uczestniczy.

Koszykarze współpracującej 
z liceum Rosy dadzą pokaz swych 

umiejętności. W konkursie 
rzutów do wygrania będzie pił-
ka z autografami zawodników 
pierwszej drużyny Rosy.

Kandydaci na licealistów 
i ich rodzice będą oczywiście 
mogli zapoznać się z kierunka-
mi kształcenia i siatką godzin. 
Będzie możliwość zwiedzania 
szkoły oraz rozmów z nauczy-
cielami i uczniami.

 Anna Wiatrak
nauczyciel ZSO nr 7

ZSO nr 7 uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach

DRODZY PRZYJACIELE I SYMPATYCY 
STOWARZYSZENIA IM. O. PIO W RADOMIU!

SZANOWNI PAŃSTWO!
 

Z radością informujemy, że ruszyła budowa 
Ośrodka opiekuńczo-hospicyjnego w Alojzowie k/ Iłży. 
Wykonywane są prace wewnątrz pierwszego budynku 

i trwają przygotowania do wykonania 
prac ziemnych i fundamentowych kolejnego etapu robót.

 

Wpisując KRS 0000197078 
w zeznanie podatkowe za 2014 rok 

wspierają Państwo dzieło budowy 

Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjnego 

oraz naszą bieżącą działalność statutową, 

którą jest przede wszystkim 

prowadzenie Hospicjum Domowego 

dla dzieci i dorosłych. 
 

ROZLICZAMY PIT-y ZA DARMO 
W BIURZE STOWARZYSZENIA 

PRZY UL. WARZYWNEJ 3/9 W RADOMIU

Więcej na www.pio.radom.pl 
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Odszedł z szeregu, 
ale pozostanie 
w pamięci...
W piątek, 6 marca, pożegnaliśmy majora Edwarda Ma-
łachowskiego ps. „Skowronek”. Odszedł na wieczną wartę 
żołnierz z 72. pp AK Zgrupowania Radomsko-Kieleckiego 
„Jodła” Oddziału Stefana Bembińskiego „Harnasia”.

We wrześniu 1945 r. brał udział w akcji odbicia maltretowanych w 
radomskim więzieniu byłych żołnierzy Armii Krajowej. Przez wiele 
lat był Sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprezesem 
Okręgu Radom ŚZŻAK. Za działalność patriotyczną został odzna-
czony wieloma medalami, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Medalem 
dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej”, Medalami „Pro Memoria” i „Pro Patria”.

Majora Małachowskiego żegnali przyjaciele z szeregów AK i ucznio-
wie licznych radomskich szkół, w których był doskonale znany. Kiero-
wał do nich słowa często gorzkiej prawdy, ale patrzył na najmłodsze 
pokolenie z sympatią i uśmiechem. Wiedział, że ziarno, które zasiewa, 
wzrośnie po latach. Że młodzi ludzie będą pamiętać i przekazywać 
następnym prawdę o żołnierzach Armii Krajowej.

To w nich właśnie przetrwa pamięć o majorze Edwardzie Małachow-
skim.  JaL

Historycy z Jedlińska 
laureatami
Uczniowie PSP im T. Kościuszki w Jedlińsku udowodnili, 
że nauka trudnej historii II wojny światowej nie sprawia im 
większych kłopotów. 

Marta Krupa, Dawid Król, Ma-
ciej Tokarski oraz Maciej Kolasa 
zakwalifi kowało się etapu powiato-
wego konkursu „Wojenne rocznice”, 
organizowanego przez Międzypo-
wiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Radomiu z siedzibą 
w Iłży. W pierwszym szkolnym 
etapie wykazali się wręcz perfek-
cyjną znajomością bitew kampanii 
wrześniowej oraz ich dowódców. 
Etap powiatowy był kolejnym wy-
zwaniem: Plan Burza, Armia Krajo-
wa, Powstanie Warszawskie. Zakres 

Na zdjęciu od lewej: Maciej Kolasa, Dawid Król, Marta Krupa, 
Justyna Bujek (opiekun/trener ekipy) i Maciej Tokarski

Kombatanci 
misji ONZ 
w „Hubalu”

6 marca br. w Zespole Szkół Za-
wodowych im. mjra Hubala w Ra-
domiu odbyło się uroczyste podpi-
sanie porozumienia o współpracy 
ZSZ ze Stowarzyszeniem Komba-
tantów Misji Pokojowych ONZ 
Koło Nr 45. W imieniu szkoły akt 
podpisała dyrektor Beata Jasek, 
w imieniu władz Stowarzyszenia 
prezes Edward Kowalewski.

Uczestnicy uroczystości obejrze-
li wzruszający program artystyczny, 
który rozpoczęła piosenka w wyko-
naniu Cezarego Jawoszka „Przywio-
zę Ci błękitny hełm”. Nie zabrakło 
również prezentacji multimedial-
nych oraz wspomnień pułkownika 
w stanie spoczynku Edwarda Łako-
mego, z III zmiany Polskiej Wojsko-
wej Jednostki Specjalnej w Egipcie 
1974/1975, odczytanych przez ucz-
niów. Na zakończenie wszyscy udali 
się pod pomnik patrona szkoły, gdzie 
delegacje złożyły kwiaty.

Radomianie jak samuraje
W pierwszym tygodniu marca członkowie radomskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
uczestniczyli w szkoleniu „Spotkanie prekursorów Kendo”.

Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej III Okręgu Policji Państwowej 
– Komisariat w Radomiu, bo tak 
brzmi jej pełna nazwa, zajmuje się 
głównie kontynuowaniem tradycji 
policji z okresu II Rzeczypospolitej. 
Jest znana z tego, iż do swoich insce-
nizacyjnych działań wykorzystuje 
zabytkowe rowery marki „Łucznik”, 
produkowane w okresie międzywo-
jennym w Radomiu. Natomiast od 
2012 roku członkowie grupy ćwiczą 
szermierkę fl oretem klasycznym i 
szablą sportową oraz unikatową 
i zapomnianą już szermierkę na 
bagnety karabinem szermierczym. 
Pokazy fechtunku w wykonaniu 
radomian cieszą się uznaniem w 
wielu miejscach w kraju, o czym 
świadczy bogaty kalendarz wyjaz-
dów grupy.

Na bazie tych doświadczeń, od 
2013 roku, radomianie ćwiczą 
sztukę walki zwaną Jukendo, czyli 
szermierkę na bagnety japońskim 
karabinem szermierczym. Pewnym 
ewenementem jest to, iż nikt w 
kraju, nawet z kręgów wschodnich 
sztuk walki, nie praktykuje Jukendo, 
a ta widowiskowa dyscyplina spor-
tu jest u nas praktycznie nieznana. 
Zainteresowania radomian zostały 
dostrzeżone przez Polski Związek 
Kendo, ponieważ szermierka mie-
czem japońskim jest w idei podob-
na do walki karabinem.

– Pod koniec ubiegłego roku 
nawiązałem kontakt z Włodzimie-
rzem Małeckim, prezesem Polskie-
go Związku Kendo. Nie ukrywał, iż 

spodobało się mu, to co robimy, dla-
tego też dostaliśmy zaproszenie, by 
podszkolić swoje umiejętności mo-
toryczne i wziąć udział w podsta-
wowym szkoleniu w zakresie wal-
ki mieczem japońskim. Stąd nasz 
wyjazd do Łodzi i uczestnictwo w 
panelu szkoleniowym. Na to szko-
lenie zabrałem naszych dwóch no-
wych „samurajów”, uczniów Tech-
niku Samochodowego w Radomiu. 
Ćwiczyliśmy pod okiem polskich 
mistrzów Kendo, wspomnianego 
już Włodzimierza i mistrza Zbi-
gniewa Misiaka – mówi aspirant 
Paweł Łuk-Murawski, komendant 
grupy i trener szermierki.

Na podstawowym treningu 
Kendo, radomianie opanowali po-
prawny chód stosowany w tej sztuce 
walki oraz właściwe trzymanie mie-
cza japońskiego, co jest podstawą 
do dalszej nauki. Zdobyli również 
umiejętności wykonywania cięć 

mieczem na przeciwnika oraz 
obronę przez atakiem przeciwnika 
na różne części zbroi sportowej. W 
przerwie pomiędzy treningami, ra-
domianie wykonali pokaz Jukendo, 
który wzbudził uznanie uczestni-
ków spotkania, ludzi obeznanych 
z walką bronią japońską. Na za-
kończenie treningu wszyscy jego 
uczestniczy otrzymali pamiątkowe 
„origami kabuto” czyli papierowe 
miniatury hełmów samurajskich, 
wykonane przez naszego szermie-
rza Kacpra Murawskiego, a prezes 
Polskiego Związku Kendo, z rąk 
Pawła Łuk-Murawskiego, przyjął 
dziewiętnastowieczny drzeworyt 
japoński z motywem samurajskim. 
Z kolei na dobry początek trudnej 
„drogi miecza” radomianie dostali 
wysokiej klasy treningowy miecz 
do Kendo, który będzie wykorzy-
stywany do dalszych ćwiczeń.

 PM

Wśród uczestników „Spotkania prekursorów Kendo” w Łodzi nie zabrakło „samurajów” z Radomia

bardzo obszerny, ale zaangażo-
wanie „młodych historyków” nie 
było wcale mniejsze. 

Przyswojenie tak trudnego 
materiału w szkole podstawowej 
to duży sukces.

Ciężka praca przynosi efekty. 
Marta Krupa zajęła pierwsze miej-
sce, a Dawid Król i Maciej Kolasa 
uzyskali tytuł laureata konkursu. 
Młodzież przygotowywała do 
konkursu Justyna Bujek, nauczy-
cielka historii PSP w Jedlińsku.

 JB/JL

Remont szpitala 
z dofi nansowaniem
Remont oddziału chirurgii naczyniowej szpitala miejskiego 
będzie dofi nansowany kwotą 5 mln z budżetu państwa. 
Premier Ewa Kopacz pozytywnie rozpatrzyła wniosek prezy-
denta Radosława Witkowskiego w tej sprawie.

Tę bardzo dobrą dla miejskiej 
lecznicy informację przekazała 
radnym podczas poniedziałkowej 
sesji wiceprezydent Anna Białkow-
ska, odpowiedzialna w mieście za 
sprawy dotyczące ochrony zdro-
wia. – Przyznane na ten cel 5 mln 
to maksymalna kwota dotacji, na 
jaką mogliśmy liczyć – mówi wice-
prezydent Białkowska, dodając, że 
dofi nansowanie z budżetu central-
nego pozwoli na odciążenie budże-
tu miasta, w którym zarezerwowa-
na została kwota 3 mln na zakup 
angiografu dla tej jednostki. 

Pomieszczenia oddziału nie były 
remontowane, poza bieżącymi pra-
cami konserwacyjnymi, od ponad 15 
lat. Ich przebudowa jest konieczna ze 
względu na określone w przepisach 
wymagania, jakim powinny odpo-

wiadać pomieszczenia i urzą-
dzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Jest też ujęta 
w programie dostosowawczym 
zatwierdzonym przez Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie. 

Nie ulega wątpliwości, że re-
mont i wyposażenie jednostki 
w nowoczesny sprzęt medycz-
ny specjalistyczny, zwiększający 
możliwości diagnozowania i le-
czenia, ma ogromne znaczenie 
dla jakości świadczonych usług 
medycznych. Warto zauważyć, że 
z usług RSzS, w tym specjalistycz-
nych porad, korzystają zarówno 
radomianie, jak i mieszkańcy 
okolicznych powiatów, potencjal-
nie około 625 tysięcy osób. 

 UM Radom
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Pokrycia dachowe 
i kominki

Przy ul. Zbrowskiego 30 w Radomiu pojawiły się dwie sugestyw-
ne reklamy. Nowa fi rma zajmuje się sprzedażą i wykonawstwem 

pokryć dachowych oraz oryginalnych kominków.

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

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@op.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, 
goszczyn@gminy.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, 
jasieniec@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, 
urząd@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@przysucha.umig.gov.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, bum@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, 
urząd@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, 
urząd@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
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Poprzez teatr 
pokonać 
własne 
ograniczenia
Obchody Światowego Dnia Downa przypadają 21 marca. 
Wada ta występuje niejako „statystycznie” i, poza niektórymi 
opisanymi w literaturze przypadkami, nie zależy od garnituru 
genetycznego rodziców. Dziecko z Zespołem Downa rodzi się 
nie tylko nieco inne zewnętrznie, ale też opóźnione w rozwo-
ju intelektualnym. Wymaga zatem ogromu pracy, aby gonić 
rówieśników, funkcjonować w społeczeństwie. Praca wkładana 
w ich rehabilitację przynosi efekty.

Są wśród nich osoby, osiągają-
ce sukcesy, ale to nie jest najważ-
niejsze. Trzeba w nich wierzyć 
i cieszyć się każdym osiągnięciem 
a oni dają radę – często ku własne-
mu zaskoczeniu. Należy więc pra-
cować niestrudzenie z dziećmi z tą 
wadą, pobudzać ich rozwój każdego 
dnia i ufać w ich możliwości, nic 
w zamian nie oczekując. 

Wiele z tych przemyśleń, refl eksji 
i dziwnych zdarzeń było powodem 
założenia w 2008 r. Grupy Teatral-
nej Osób z Zespołem Downa, dziś 
już Stowarzyszenia Twórczości Ar-
tystycznej Osób z Zespołem Downa 
„Opatrzność”.

Terapia prowadzona w teatrze 
(nasza grupa liczy obecnie około 
20 osób, choć w ciągu tych kilku 
lat w zajęciach uczestniczyło po-
nad 30 osób) ma szeroki i oczysz-
czający wpływ zarówno na aktora, 
jak i na widza. To w tym miejscu 
następuje integracja ludzi z róż-
nych środowisk, przełamywanie 
barier i uprzedzeń, odkrywanie 
wspólnoty. Nasi „aktorzy” mają 
świadomość swojej misji. Chcą 
przekazywać wartości, które choć 
nie kwestionowane, są jednak coraz 
częściej przez społeczeństwo spy-
chane na margines życia, odsuwane 
w zapomnienie.

Adresowana do niepełnospraw-
nych rehabilitacja przez teatr okazuje 
się mieć także pozytywny wpływ na 
widzów uświadamiając im, jak trudno 
pokonać własne ograniczenia. Wyraża 
się to, jakże często łzami na widowni. 
Obcując z osobami z Zespołem Dow-
na mamy możliwość zrozumieć ogra-
niczenie drugiego człowieka, a dzięki 
temu nawiązać z nim przyjaźń.

Teatr jest dla nich formą działalno-
ści terapeutycznej, szkołą wzajemnej 
komunikacji. Zajęcia teatralne poma-
gają ich aktywizować a jednocześnie 
umożliwiają swobodną ekspresję, 
kontrolę emocji, poszerzają zasób 
słownictwa, pozwalają na wypowia-
danie się słowem, ruchem i gestem. 
Rozwijają wiarę we własne siły. Nie-
pełnosprawny aktor to wciąż widok 
niecodzienny. Chcemy wykorzystać 
ten potencjał aby stał się swoistym 
rekwizytem, formą wyrazu. Nasi 
aktorzy już w swoim codziennym 
zachowaniu noszą żywioł teatralno-
ści, o czym można przekonać się na 
każdym z występów.

Obecnie chcemy przygotować 
spektakl oparty na bajce „Królewna 
Śnieżka”, jako swoisty sprzeciw wo-
bec tendencji pozbawiania ich życia 
zanim przyjdą na świat, aby go ubo-
gacać swoją serdecznością, ufnością 
i „instynktem scenicznym”.

Grupa Teatralna „Opatrzność”

Wesoły Dzień Kobiet 
w Bartodziejach
Dzień 8 marca był w Bartodziejach nie tylko Dniem Kobiet, ale również jubileuszem kabaretu 
„Wesoły Dziadek”, obchodzącego 5-lecie swego istnienia.

Od sześciu lat w Bartodziejach 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
obchodzony jest hucznie i weso-
ło. Występy artystyczne kabaretu 
„Wesoły Dziadek”, zespołu „Barto-
dziejaki” nagradzane są gromkimi 
oklaskami. 

W tym roku program wzbogacił do-
datkowo występ wokalny wójta gminy 
Jedlińsk, Kamila Dziewierza, wraz 
zespołem „Czerwona Jarzębina”.

Gośćmi uroczystości były nie 
tylko mieszkanki Bartodziejów, ale 
również wielu odległych miejsco-
wości z gminy Jastrzębia, Jedlińsk, 
Kowala, Głowaczów, Przytyk, Jed-
lnia-Letnisko oraz z Radomia.

W tym dniu „Wesoły Dziadek” 
przedstawił swój najnowszy pro-
gram „Kobieta, zdrowie, wino 
i śpiew”, obfitujący jak zwykle 
w skecze, wiersze i piosenki.

Była to piętnasta premiera ze-
społu, kierowanego przez Wło-
dzimierza Wolskiego, autora 
scenariusza, reżysera i głównego 
aktora spektaklu. Na scenie wy-
stąpili również Marian Kuliński, 
Wiktor Kluziński, Józef Świdzi-
kowski i Jan Świniarski. Skecze 
przeplatane były piosenkami, 
przy akompaniamencie Krysty-
ny Nowickiej.

Oprawę muzyczną jak zwykle 
zapewniała kapela ludowa Zdzi-
sława Kwapińskiego (saksofon, 
skrzypce), w tym roku wspólnie 
z liderem wystąpili: Krzysztof 
Deja (akordeon), Tadeusz Sałgut 
(saksofon tenorowy, skrzypce, 
harmonia trzyrzędowa), Michał 
Kwapiński (bęben) oraz woka-
listka Ewa Kwapińska.

Wśród zaproszonych pań 
bawiły się w tym dniu: Teresa 
Bartosiewicz – Przewodniczą-
ca Rady Powiatu Radomskiego, 
Elżbieta Zasada – Wójt Gminy 
Jastrzębia, Ilona Jaroszek – Dy-
rektor Muzeum Wsi Radomskiej, 
Teodozja Bień – Radna Powiatu 
Radomskiego, Agnieszka Gryzek 
– dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku, Walentyna Pawelec 
– radomska poetka i działacz-
ka społeczna, Dorota August 
– Dyrektor PSP w Bartodziejach, 
Elżbieta Pietruszewska – Prezes 
Stowarzyszenia Kobiet Aktyw-
nych „Inspiracja” z Jastrzębi, 
Dorota Żurek – Dyrektor PSP 
w Jastrzębi, Małgorzata Bednar-
ska – Dyrektor PSP w Mąkosach 
Starych, Marzena Zawadzka-
Hernik – Kierownik GOPS 
w Kowali, Teodozja Borowska 
– radna i sołtys wsi Jastrzębia, 
Marzena Gruszczyńska – radna 
i sołtys wsi Goryń.

 Jacek Lombarski
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 Prezydent Radomia Radosław Witkowski sprawił miłośnikom sportu miłą niespodziankę. Przetrzymał napór 
niecierpliwych, by ogłosić w hali MOSiR,w obecności wiarygodnego gościa, ministra sportu Andrzeja Biernata, przew. 
PO w Radomiu Zbigniewa Banaszkiewicza oraz najbliższych współpracowników – wiceprezydenta Konrada Frysztaka 
i szefa kancelarii Mateusza Tyczyńskiego, że w tym roku rozpocznie się nie tylko budowa hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Struga, lecz także nowego stadionu ,,Radomiaka”. W niedalekiej perspektywie – także kompleksu tenisowego 
w dzielnicy Borki, gdyż teren kortów tenisowych przy ul. Struga wchłonie stadion ,,Radomiaka” z trybunami dla 
kibiców. Rozpoczęcie budowy obiektów umożliwi ich nowe usytuowanie, omijające place, których przejęcie wymaga 
przeprowadzenia procedury sądowej. Wymagać będzie jednak likwidacji targowiska na ,,Radomiaku”, już latem br.

Miła niespodzianka dla miłośników...

Zasłuchani
 Bywają zebrania, na których wszyscy uczestnicy zamieniają się w słuch. Tak 

było na szkoleniu zorganizowanym w ,,Dworku Anna” w Podgórze dla rolników 
powiatu zwoleńskiego przez Stanisława Kacperczyka przew. Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Interesującym wykładem prof. Jerzego Księżaka 
zasłuchani są zarówno rolnicy, jak i organizatorzy szkolenia oraz ich goście. Na 
fotce, w pierwszym rzędzie od lewej: Stanisław Kacperczyk, Waldemar Urbański, 
Arkadiusz Sulima. Artykuł pt. ,,Wiosenne szkolenie rolnicze” na str. 4.

 Konwencja SLD w Radomiu dokonująca przeglądu 
działalności miejskiej organizacji za poprzednie dwa 
lata była w wielu wypadkach krytyczna, głównie ze 
względu na słaby wynik uzyskany w wyborach samo-
rządowych. Były też akcenty pozytywne i wyróżnienia. 
Przewodniczący RM SLD Leszek Rejmer wręcza album 
wydany z okazji 15-lecia SLD Andrzejowi Stefańskie-
mu, przewodniczącemu koła dzielnicy Borki.

Konwencja wyróżniła
 Wójt gminy Gózd Paweł Dziewit i towarzysząca mu 

Sekretarz Gminy Joanna Tkaczyk mają powody do za-
dowolenia. Odbyta w ich gminie wizyta kandydata na 
prezydenta RP Andrzeja Dudy przebiegła nad wyraz 
pomyślnie. Gmina słynie z gościnności i gospodarze 
gminy, jak też i sołectwa Kłonówek – miejsca pobytu 
„Dudabusu” – tej tradycji byli wierni. A gość nie szczę-
dził pochwał. W kronice gminy na pewno warto zapisać 
to złotymi głoskami.

Wierni tradycji

Uśmiech razy trzy
 Uwiecznionych na zdjęciu trzech panów, widzianych zazwyczaj pełnych 

powagi, udało nam się podejrzeć w sytuacji, gdy skupioną minę zastąpił 
u każdego z nich szeroki uśmiech. Być może, co widać na zdjęciu, wywołał 
go u (od lewej) posła Marka Suskiego, senatora RP Wojciecha Skurkiewicza 
i pełnomocnika PiS powiatu radomskiego ziemskiego Waldemara Trelki, ja-
kiś zabawny sms, otrzymany przez senatora. Tego nie wiemy, ale na pewno 
pogodnym minom sprzyjała serdeczna atmosfera towarzysząca ich pobytowi 
w gminie Gózd podczas wizyty „Dudabusu” we wsi Kłonówek Kolonia. 

 Radni marcowej sesji Rady Powiatu w Radomiu prowadzili najbardziej ożywioną dyskusję po tym, jak wi-
cestarosta Leszek Margas (w środku) poruszył sprawę nielicującego z godnością człowieka zachowania niektó-
rych pijanych pacjentów przywożonych do szpitalnej izby przyjęć. Inspektor Karol Szwalbe, komendant policji 
w Radomiu, zasugerował utworzenie funduszu na przystosowanie kilkunastu miejsc w budynku przy 
ul. 11 Listopada do medycznego badania stanu zdrowia osób będących pod wpływem alkoholu. Dyskusja przekonała 
jednak, że zrzutka samorządów gmin na ten cel nie załatwi sprawy, gdyż nie wystarczy nawet na opłacenie dyżuru lekarza 
i pielęgniarki. Z konieczności przez jakiś czas pozostanie po dotychczasowemu. A była ,,za komuny” sprawna 
instytucja ,,izby wytrzeźwień” – szeptali niektórzy uczestnicy sesji.

Czym zastąpić „izbę wytrzeźwień”?

 Wyborcy zdecydowali, że 
wójtowie trzech powiązanych ze 
sobą terytorialnie gmin: Gózd, 
Jastrzębia i Jedlińsk zostali wy-
łonieni z listy KW Prawo i Spra-
wiedliwość. Nic dziwnego, że 
zasiedli obok siebie także pod-
czas obrad marcowej sesji Rady 
Powiatu Radomiu. Na fotce (od 
lewej): Paweł Dziewit, Elżbieta 
Zasada i Kamil Dziewierz. Razem

 Co ustalają lub gdzie zapraszają inicjatywni panowie, uchwyceni przez 
obiektyw redakcyjnej cyfrówki przy herbatce, w antrakcie konferencji 
w radomskim ITeE. Prezes Cezary Nowek (z prawej) zachęca być może do 
uczestnictwa we współfi nansowanym przez rząd programie ,,Zderzenie poko-
leń”, realizowanym przez LGD ,,Razem dla Radomki” na terenie gmin: Jedlińsk, 
Przytyk i Wieniawa dla emerytów i ich wnucząt. Zbigniew Buczma (w środku) 
prezesujący LGD ,,Dziedzictwo i Rozwój”, chyba do Zwolenia, gdzie LGD 
w domu weselnym ,,Dwa Lwy” organizuje 22 marca już z kolei 4. ,,Niedzielę ze 
zdrowiem”. A Zbigniew Getler – kierownik radomskiego biura Mazowieckiej 
Izby Rolniczej? Prawdopodobnie na jedno z wielu szkoleń rolniczych.

Gdzie zapraszają?


