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Ciepłych, pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku,
smacznego święconego w gronie najbliższych
oraz pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym

życzą

Teresa Bartosiewicz
Przewodnicząca 
Rady Powiatu

Mirosław Ślifi rczyk
Starosta Radomski

Mieszkańcom Radomia 
życzymy zdrowych, radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych spokoju i szczęścia rodzinnego 

oraz wiosennego nastroju

Zarząd 
wraz z Pracownikami 

Wodociągów Miejskich 
w Radomiu

Pogody w sercu, 
radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego, 
smacznego święconego w gronie najbliższych

oraz mnóstwa pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym

życzą 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik

oraz Radni Rady Miejskiej w Radomiu

Serdeczne życzenia zdrowych, 
radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego święconego
składa
Zarząd i Rada Nadzorcza
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Radomiu
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życzy 

Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” 
w Radomiu, ul. Struga 19/21

Tadeusz Tomasik
Burmistrz

Gminy i Miasta

życzy

Zbigniew Gołąbek
Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

życzy

Dariusz Chłopicki

Radny 
Rady Miejskiej Radomia

Radosnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego Śmigusa i mokrego Dyngusa,
po Świętach – spokoju wewnętrznego
emanującego na otoczenie dobrocią

Mieszkańcom Radomia

spokojnych, rodzinnych i wiosennych

Świąt Wielkanocnych

Wiosennej radości, pogody ducha, zdrowia
oraz wszelkiego dobra 

z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom 

Gminy i Miasta Przysucha

życzą

Mirosław Pierzchała
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta

PSL stawia na kształcenie zawodowe i obronność

Kandydat na prezydenta 
wśród młodzieży
„Młodzi na rynku pracy” – pod takim hasłem przebiegała wizyta w Radomiu Adama Jarubasa, 
marszałka woj. świętokrzyskiego, kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta RP. 
Spotkanie z młodzieżą i wyborcami odbyło się w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
na które przybyli również działacze lokalnych struktur PSL.

Radom wciąż ma ponad 20-pro-
centowe bezrobocie. W powiecie 
przekracza ono 28 procent. To głów-
nie efekt transformacji gospodarczej, 
w wyniku której upadły wiodące za-
kłady pracy. Nie bez znaczenia pozo-
stają też zaniedbania w kształceniu. 
Po latach dominacji szkół ogólno-
kształcących i emigracji zarobko-
wej fachowców, na rynku brakuje 
specjalistów w niemal wszystkich 
zawodach. Jednocześnie bez pracy 
w mieście i regionie pozostaje ponad 
9 tysięcy osób przed 30. rokiem ży-
cia. Niemal jedna trzecia wszystkich 
bezrobotnych nie ma żadnych kwa-
lifi kacji. Nic dziwnego, że na szkoły 
zawodowe stawia administracja rzą-
dowa i samorządy, problem dostrze-
ga również Unia Europejska.

Adam Jarubas, kolejny kandydat 
na najwyższy urząd w państwie, 
przedstawił podczas wizyty w Ra-
domiu niektóre punkty swojego 
programu wyborczego. – Zatraci-
liśmy kształcenie zawodowe, które 
obecnie jest odbudowywane, mię-
dzy innymi dzięki takim instytu-
cjom jak Zakład Doskonalenia Za-
wodowego – powiedział. – Ważne, 
by oferowane młodzieży kierunki 
odpowiadały na potrzeby rynku 
pracy oraz oczekiwania zakładów 
przemysłowych. Uważam, że ZDZ 
w swojej placówce realizuje ten pro-
gram na wysokim poziomie. Istotne 
też, że młodzi ludzi pozyskują pod-
czas nauki kompetencje potrzebne 

w życiu, takie jak pierwsza pomoc 
czy samoobrona.

Kandydatowi na prezydenta z ra-
mienia PSL towarzyszyli przedsta-
wiciele władz Stronnictwa na czele 
z przewodniczącym Zarządu Miej-
skiego Józefem Bakułą. Na spotka-
niu z wyborcami obecni byli także 
związani z „ludowcami” radni Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go: Bożenna Pacholczak i Zbigniew 
Gołąbek. Wszyscy goście z ogrom-
nym zainteresowaniem obejrzeli 
prezentację umiejętności zawodo-
wych uczniów Szkół w Radomiu 
ZDZ. Na pokaz złożyły się: musz-
tra, sztuki walki i samoobrony oraz 
fryzjerskie show. Następnie Adam 
Jarubas miał możliwość zwiedzić 
niektóre stanowiska kształcenia 
zawodowego, w pracowni farma-
ceutycznej i informatycznej.

Podczas konferencji prasowej 
kandydat odniósł się do aktualnych 

problemów globalnych. Podkreślił, 
że jako prezydent postawiłby na 
wzmocnienie obronności kraju. 
To odpowiedź na warunki, jakie 
zapanowały w Polsce w związku 
z sytuacją na Ukrainie, a także 
po kolejnych aktach światowego 
terroryzmu. – Ziemia radomska 
– podkreślił A. Jarubas – ma duży 
potencjał, by przyczynić się do po-
prawy obronności. Promuje się tutaj 
szkolnictwo mundurowe, bogate są 
tradycje zakładów produkujących 
na rzecz zbrojeniówki, które cały 
czas funkcjonują i rozwijają swoją 
działalność.

Na koniec Adam Jarubas złożył 
deklarację, że będzie angażował się 
w tworzenie takich warunków do 
rozwoju miejsc pracy, aby młodzi lu-
dzie nie musieli wyjeżdżać za granicę 
w poszukiwaniu legalnego zatrudnie-
nia i godnych warunków życia. 

 IKI

Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych wśród bliskich

Mieszkańcom Radomia

zdrowych, pogodnych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych

życzy

Dawid Ruszczyk

Radny Rady 
Miejskiej Radomia
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Zdrowych, pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Optymistycznego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 
oraz Wesołego Alleluja

życzą
Rada Nadzorcza
Zarząd i Pracownicy

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Nasz Dom” 
w Radomiu

życzą
Właściciele Hotelu „Pod Różami” 
w Jedlni-Letnisku
Barbara i Ryszard Różańscy
wraz z Pracownikami

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
obfi tości na świątecznym stole,
smacznego jajka i wiosennego nastroju

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne
spędzone w gronie najbliższych

przyniosą Mieszkańcom Zwolenia
wiele radości, ciepła i optymizmu.

Paweł Sobieszek
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Bogusława Jaworska
Burmistrz Zwolenia

tel. 501 044 752 
www.pod-rozami.com.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam gorące życzenia

dużo zdrowia, optymizmu 
oraz radosnej atmosfery
przy świątecznym stole

Zdzisław Mroczkowski

Radny Powiatu Radomskiego 
Forum Samorządowe

Niedziela Palmowa 
z udziałem 
Prezydentowej RP
Poczta pantofl owa donosiła, że w Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej
miał uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zaproszony został jednak 
na wielką manifestację międzynarodową do Tunezji. W uroczystościach uczestniczyła jednak 
Prezydentowa Anna Komorowska, której towarzyszyły dziewczęta w strojach ludowych, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz Ilona Jaroszek dyrektorka Muzeum Wsi Radomskiej. 
Mszę świętą celebrował ks. biskup Henryk Tomasik.

Uroczystości religijne rozpo-
częły się w zabytkowym kościele, 
przeniesionym tu przed laty z Wo-
lanowa. Chór kleryków Wyższego 
Seminarium Duchownego w Rado-
miu prowadzony przez ks. prałata 
Henryka Ćwieka wykonał pasję 
według św. Marka.

Po nabożeństwie procesja wier-
nych udała się na muzealne ob-
siane pola, gdzie zostały osadzone 
w ziemi kilkumetrowej długości, 
uprzednio poświęcone, palmy. 
Nieśli je m.in. europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk i Wojciech Pysiak pro-
ducent kiełbas wyróżnionych 
w konkursie ministerialnym oraz 
Tomasz Bankiewicz z gospodar-
stwa sadowniczego w Komorowie. 
Zgodnie z ludową tradycją palmy 
mają chronić zasiewy i zapewniają 
dobre plony.

W trakcie zorganizowano war-
sztaty malowania pisanek, wykony-
wania sztucznych palm oraz inne 
konkursy adresowane do dzieci 
i młodzieży. Dużym powodzeniem 
cieszył się Kiermasz Wielkanocny. 
Uczestnicy zwiedzali też ekspo-
zycje muzealne. Prace pokonkur-
sowe można oglądać na wystawie 
w muzealnej kaplicy z Rdzuchowa-
Kolonii. 

W uroczystościach, oprócz 
Pierwszej Damy, wzięli udział m.in: 
poseł Marzena Wróbel, europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk, wicemarsza-
łek woj. mazowieckiego Leszek 
Ruszczyk, radny sejmiku Zbigniew 

Gołąbek, prezydent Radomia Ra-
dosław Witkowski, wiceprezydenci 
– Anna Białkowska i Konrad Frysz-
tak, radni Radomia: Marcin Kaca, 

Marta Michalska-Wilk, Dawid 
Ruszczyk i Kazimierz Woźniak. 

 (M.K)
Fot. Adam Dziedzic

Podczas mszy świętej

Prezydentowej Annie Komorowskiej towarzyszą samorządowcy

Procesja podąża z palmami na pola
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życzą

Andrzej Moskwa
Burmistrz Iłży

Józef Skrobisz
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Osiński

Radosnych i Spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy, 
sprzyjających zdrowiu spacerów
W nawiązaniu do tradycji 
radosnego Śmigusa i mokrego Dyngusa
Mieszkańcom Iłży

Serdeczne życzenia zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

i Zmartwychwstania Pańskiego, 
pełnych spokoju i szczęścia rodzinnego 

oraz wiosennego nastroju 
Mieszkańcom Gminy Jasieniec

składają

Wójt 
Marek Pietrzak

Święta Wielkiej Nocy to czas radości i nadziei 
na nowe, lepsze życie. 

Niech chwile spędzone z najbliższymi będą czasem 
budowania prawdziwej wspólnoty i prawdziwej radości 

wypływającej z serca.
Zdrowych, spokojnych Świąt 

oraz błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego 
Mieszkańcom Gminy Kazanów

życzą

Wójt 
Teresa Pancerz-Pyrka

Przewodniczący Rady 
Paweł Jamka

Mieszkańcom Gminy Przyłęk życzymy
Żeby Wielkanoc w tym roku
przyszła z sukcesem u boku

by żyło się Wam Zdrowo
osobiście i zawodowo. 

W rodzinach chwil radosnych
i cudownej, ciepłej Wiosny

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda 

WójtGminy Przyłęk
Marian Kuś

Gala 17 kwietnia w ,,Resursie”

Dla kogo „Perła Powiatu 
Radomskiego 2014”
Termin podsumowania IV Edycji Konkursu Gospodarczego ,,Perła Powiatu’ jest już bliski. 
Gala wręczenia nagród laureatom odbędzie się tym razem 17 kwietnia o godz. 17. 
w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury i Sztuki ,,Resursa Obywatelska’ w Radomiu. 
Jej program jest krótki. Po powitaniu gości i wystąpieniach okolicznościowych, nastąpi 
ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek laureatom. W części artystycznej uczestnicy będą okla-
skiwać Grupę Wokalną RESURSA i Kabaret NOWAKI.

Przypomnijmy, że celem kon-
kursu jest wyróżnienie produktów, 
firm oraz gospodarstw rolnych, 
mających siedzibę na terenie po-
wiatu radomskiego, osiągających 
najlepsze efekty ekonomiczne 
w 2014 roku.

Współzawodnictwo odbywa się 
w pięciu kategoriach: Mała Firma 
Roku (zatrudniająca mniej niż 50 
pracowników), Firma Roku (za-

trudniająca 50 i więcej pracow-
ników), Produkt Roku, Małe Go-
spodarstwo Rolne (powierzchnia 
mniej niż 10 ha) oraz Gospodar-
stwo Rolne (powierzchnia 10 ha 
i powyżej). Kandydaci do poszcze-
gólnych kategorii musieli spełnić 
warunki zawarte w Regulaminie 
Konkursu.

Nadzór nad przebiegiem Kon-
kursu sprawuje i orzeka o wynikach 

jego poszczególnych etapów Kapi-
tuła pod przewodnictwem Starosty 
Radomskiego Mirosława Ślifi rczy-
ka, powołana przez Zarząd Powiatu. 
Ma ona także prawo decydowania 
o przyznaniu nagrody specjalnej, któ-
rą może otrzymać kandydat zasługu-
jący na szczególne wyróżnienie.

Zwycięzca poszczególnej kate-
gorii Konkursu otrzyma Statuetkę 
i Dyplom Honorowy.   (k)

Laureaci i organizatorzy z ubiegłorocznej „Perły Powiatu”

Wielkanocny kiermasz
Centrum Organizacji Pozarządowych wspólnie z Urzędem Miasta Radomia zorganizowało 
w dniach 26–27 marca kiermasz wielkanocny.

Kiermasz wyrobów Warsztatów 
Terapii Zajęciowej organizowany 
jest już od kilku lat i na dobre wpi-
sał się w przedświąteczny pejzaż na-
szego miasta. Swoje wyroby zapre-
zentowali artyści z wielu WTZ-ów, 
między innymi z „Leśniczówki” 
przy Polskim Związku Głuchych 
Koło Terenowe Radom, podopieczni 
Pedagogów Ulicznych SAPS i Ca-
ritas, Świetlicy Caritas, WTZ przy 
PSOUU Koło w Radomiu, WTZ przy 
Radomskim Stowarzyszeniu Sportu 
i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych „START”, WTZ przy Polskim 
Związku Niewidomych Okręg Ma-
zowiecki oraz ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„RAZEM” i Pracowni Artystycznej 
Decoupage przy Spółdzielni Socjal-
nej „REDUAR”.

W pierwszym dniu kiermasz od-
bywał się w budynku urzędu i tu 
wystawców odwiedzili przedstawi-
ciele władz miasta Rafał Czajkowski 
– sekretarz oraz Mateusz Tyczyński 
– dyrektor kancelarii prezydenta. 
Każdy z wystawców otrzymał od 
nich skromny upominek i wyrazy 
podziękowania.

Wśród prezentowanych wyro-
bów można było odnaleźć prak-
tycznie wszystko, co związane jest 
ze świętami wielkanocnymi. Były 

więc baranki, kurczaczki, pisanki, 
a nawet gotowe już i czekające tyl-
ko na poświęcenie koszyki pełne 
niespodzianek. Nie zabrakło oczy-
wiście najróżniejszych większych 
i mniejszych palm. Uwagę odwie-
dzających zwracały wyroby Pra-
cowni Artystycznej Decoupage, 
a wśród nich pięknie zdobione 
szkatułki ze strusich jaj. 

Następnego kiermasz wielkanoc-
ny wyszedł na plac Corazziego bu-
dząc bardzo duże zainteresowanie 
przechodniów. 

 JL
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wraz ze wszystkimi pracownikami 
Urzędu Gminy Głowaczów 

i gminnych jednostek organizacyjnych

Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą 
przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią 

i nadzieje dla wszystkich ludzi. 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy wszystkim przeżycia tej Wielkanocy 

w atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody i pojednania, 
otwarcia na potrzeby innych, miłości wzajemnej w rodzinach, 

życzliwości przyjaciół i znajomych, 
a także zdolności do przebaczania, które jest drogą do pokoju.

Hubert Czubaj
Przewodniczący 

Rady Gminy Głowaczów

Józef Grzegorz Małaśnicki
Wójt Gminy Głowaczów

Wójt Gminy Gózd 
Paweł Dziewit

Krz ysz tof Molendowski
Prz ewodnicz ący Rady Gminy

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy

Mieszkańcom Gminy Gielniów
dużo wiosny w sercach

w rozwijających się pąkach i w kwiatach
w zazielenionej ziemi

Dużo ciepła 
w rodzinach i w pracy,

w codziennym życiu

Przewodniczący
Rady Gminy

Radosław Stachecki

Wójt
Gminy Gielniów

Władysław Czarnecki

Wójt Wolanowa 
Adam Gibała

Przewodnicząca Rady Gminy 
Teresa Pankowska

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
obfi tości na świątecz nym stole, smacz nego jajka,
wios ennego nastroju w rodzinnym gronie 
Miesz kańcom Gminy Gózd

życz ą

Mieszkańcom Gminy Wolanów 
ciepłych, pełnych nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku, 

rodzinnych spotkań 
przy wielkanocnym stole 

życzą

Palmy i pisanki w Domu Kultury
Naukę wykonywania palm wielkanocnych i pisanek zorganizował Dom Kultury w Przysusze. 
W spotkaniu z twórczynią ludową Gabrielą Rzepką uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych 
nr 1 i 2 w Przysusze.

Wiele radości i satysfakcji dostar-
czyło uczniom dwóch szkół pod-
stawowych – nr 1 i 2 w Przysusze 

– spotkanie z Gabrielą Rzepką, 
która w profesjonalny sposób za-
prezentowała metody wykonywa-

nia wielkanocnych palm i pisanek. 
Stoły w świetlicy Domu Kultury 
– organizatora spotkania – tym ra-
zem przykryła folia, by malujący pi-
sanki mogli wykonywać swoje pra-
ce swobodnie. Do dyspozycji dzieci 
były wszystkie potrzebne akcesoria. 
Uczniom pomagały nauczycielki, 
które również czynnie uczestni-
czyły w wykonywaniu kwiatów 
z bibuły, wypalaniu pisanek czy 
projektowaniu pisankowych wzo-
rów. Samodzielnie wykonane dzieła 
cieszyły wszystkich. Bezsprzecznie 
spotkanie to było cenną inicjatywą 
przysuskiej placówki kultury.

 Jac.

„Niedziela ze zdrowiem”

Fitness to jest to!
W ,, IV Niedzieli ze zdrowiem”, imprezy otwartej w zwoleńskim Domu Weselnym ,,Dwa Lwy” przez 
Zbigniewa Buczmę, Prezesa Zarządu LGD Stowarzyszenie ,,Dziedzictwo i Rozwój” nie uczestniczyło 
co prawda wielu samorządowych VIP-ów zaproszonych z 11 gmin i powiatu zwoleńskiego, ale chęt-
nych do wysłuchania nowinek zdrowotnych, prelegentów omawiających każdy z kilku zawartych 
w załączonym programie tematów, niekoniecznie natury medycznej, nie brakowało. 

Nie tylko nas zaciekawiła na 
przykład prelekcja Irminy Kamiń-
skiej, instruktorki ćwiczeń fi tness 
wykonywanych przez trenera 
tychże Mateusza Kubicę i ładną, 
gibką dziewczynę widoczną na 
załączonych fotkach. Uczestnicy 
imprezy powstawali z miejsc, by 
śledzić gimnastyczne wyczyny 
dwojga młodych ludzi. Nie żadne 
przysiady czy pompki, lecz czasem 
proste zdawałoby się ćwiczenia 
z pomocnym jako sprawdzian drąż-
kiem, wymuszają pracę dziesiątków 
mięśni, tworzących wraz ze szkiele-
tem kostnym taką a nie inną sylwet-
kę człowieka, bez względu na płeć 
i wiek. Taki drążek może z powo-
dzeniem zastąpić trzonek szczotki 
do czyszczenia podłogi lub innego 
narzędzia używanego przez panie 
domu. Mięśnie ćwiczymy od uro-
dzenia, jako niemowlęta i oseski 
całkiem instynktownie, ale w latach 
młodzieńczych, a zwłaszcza doro-
słych, już całkiem świadomie. Nie 

Zaciekawieni ćwiczeniami fi tness, wielu uczestników ,,Niedzieli ze zdrowiem” powstało z miejsc, by lepiej widzieć ćwiczących… 

Prezes Zbigniew Buczma otworzył 
,,Niedzielę ze zdrowiem”

fi zyczną i zdrowie, także w wieku 
sędziwym. 

Jakie to ćwiczenia podpowiedzą 
załączone fotki wykonane m.in. 
przez Adama Dziedzica.

 Mieczysław Kaca

wszyscy są jednak skłonni do sy-
stematycznej gimnastyki na użytek 
zdrowia. ,,Niedziela ze zdrowiem” 
przekonała wielu, że ruch i systema-
tyczne, wskazane przez specjalistów 
ćwiczenia, mogą zapewnić nam do-
bre samopoczucie i kształtną syl-
wetkę na długie lata, a sprawność 

Niewielki drążek ujawnia nie tylko słabą kon-
dycję, ale po systematycznych ćwiczeniach… 
także sprawność fi zyczną
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O nowych egzaminach 
i rewolucji 

w szkolnych 
sklepikach

Rozmawiamy z Adamem Pałganem, 
zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

 Zanim zapytam pana o nowości, które czekają już tegorocznych ab-
solwentów szkół podstawowych i gimnazjum, zapytam jak minęły panu 
pierwsze tygodnie urzędowania na nowym stanowisku?

– Przypomnę, że powierzono mi nadzór nad takimi działami 
administracji samorządowej jak oświata, kultura i sport oraz opie-
ka społeczna i mienie komunalne. Przede wszystkim, co uważam 
za normalne i konieczne, spotkałem się z dyrektorami placówek 
oświatowych, by lepiej poznać problemy każdej z nich, by wypra-
cować wspólnie kierunki działania na przyszłość. Tym bardziej, że 
to właśnie w szkołach będziemy mieć już za chwilę do czynienia ze 
zmianami dotyczącymi końcowych egzaminów. Odwiedziłem też 
świetlice wiejskie, by móc ocenić zakres oferty, z jaką wychodzą do 
lokalnych społeczności. Te pierwsze tygodnie mojej pracy nazwał-
bym rekonesansem po podległych mi jednostkach.
 Wspomniał pan o zmianach w końcowych egzaminach. Kogo dotyczą 

i jak poważne są to zmiany?
– Jeśli chodzi o sprawdzian kompetencyjny szóstoklasistów to 

zmiany są rzeczywiście poważne. Po raz pierwszy, od roku szkol-
nego 2014/2015 egzamin na koniec szkoły podstawowej nie będzie 
już wyglądał tak, jak do tej pory. Pierwszą zasadniczą różnicą jest 
rozbicie testu na dwie części: polonistyczno– historyczną i matema-
tyczno-przyrodniczą. Druga część egzaminu to sprawdzian z wiedzy 
z języka obcego, co również jest nowością. Podział sprawdzianu na 
części różnicuje rodzaj zadań, z którymi będą musieli zmierzyć się 
uczniowie.
 A jakich nowości mogą spodziewać się absolwenci gimnazjum?

– Tu zmiany nie są aż tak poważne. Nie dotyczą samego egza-
minu. Natomiast w celu lepszego zabezpieczenia indywidualnych 
prac uczniów, wprowadza się naklejki-banderole zakrywające testy 
z identyfi katorem w postaci numeru PESEL danego ucznia.
 To nie koniec szkolnych rewolucji…

– Tak, choć ta zmiana, rzeczywiście rewolucyjna, nie dotyczy bez-
pośrednio problemów oświatowych. Niemniej jednak dotyczy tego, 
co się w szkołach dzieje. Od września bieżącego roku zacznie obo-
wiązywać zakaz sprzedaży niezdrowej żywności w szkołach. Z półek 
szkolnych sklepików musi zniknąć wiele produktów spożywczych 
zawierających określoną ilość cukru czy sodu. A więc nie kupimy 
już na terenie szkoły słodyczy, wyrobów cukierniczych, napojów 
gazowanych i niegazowanych z dodatkiem cukrów i syntetycznych 
barwników, napojów energetyzujących i izotonicznych, batoników 
czy czipsów. Podkreślę tu, że zmiany te w mojej ocenie nie uderzą 
w szkolne stołówki, które mają mocno zaostrzone normy żywie-
niowe i ich przestrzegają. Natomiast co do sklepików? Uczniowie 
będą mogli w nich kupić soki owocowe bez dodatku cukru, a także 
wodę. Ponadto każda placówka oświatowa będzie miała obowiązek 
umożliwienia dzieciom dostępu do wody pitnej.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi
(Źródło: Informator Przysuchy)

Adam Pałgan zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

Dla Jasia 
i Stowarzyszenia 
,,Budujemy 
Przystań”
W Klubie MK Bowling przy ul. Żeromskiego w Radomiu od-
była się w niedzielę pożyteczna impreza, z której dochód został 
przeznaczony na cele charytatywne. Drużyny do turnieju 
wystawiły m.in. władze samorządowe Radomia, fi rmy, kluby 
sportowe – Radomiak, Rosa i Czarni oraz wiele organizacji.

Rywalizacja była zauważalna, 
choć toczona w przyjaznej atmo-
sferze. Chodziło przecież o cel 
bardzo szlachetny. Odbywały się 
jednocześnie liczne licytacje, wy-
stępy wokalistów i innych artystów, 
pokazy mody. Organizatorzy zbie-
rali fundusze m.in. dla niespełna 
5-letniego Jasia Ozimka, chorego 
m.in. na wodogłowie i na rzecz 
podopiecznych Stowarzyszenia 
,,Budujemy Przystań”.

Licytowane gadżety były darem 
przedstawicieli władz samorządo-
wych Radomia, ludzi sportu, mu-
zyki, biznesu, służb mundurowych, 
a nawet więźniów z Koziej Góry. 
Wpływy po równo zostaną prze-
kazanie rodzicom Jasia na rehabi-
litację oraz Stowarzyszeniu. Uczest-
nicy licytacji bywali hojni. Obrazki 
malowane przez Jasia sprzedawano 
nawet po 250 zł, za pobyt w aresz-

wielu zabiegów i ćwiczeń. Godzina 
rehabilitacji ze specjalistą to 80 zł. 
Koszt dwutygodniowego turnusu, 
który trzeba odbyć przynajmniej 
dwa razy w roku kosztuje 5 tys. zł. 
Bardzo więc dziękujemy – oznajmił 
tata Jasia.

– Po raz trzeci uczestniczę w tej ak-
cji charytatywnej i grywam w kręgle. 
Oczywiście liczy się dobra zabawa 
ale najważniejsze jest to, ile pienię-
dzy uda się uzyskać z aukcji na rzecz 
potrzebujących, a dziś głównie dla 
małego radomianina Jasia. To nasz 
duży, wspólny sukces – zwierzał się 
dziennikarzom prezydent Radomia 
Radosław Witkowski. W jego dru-
żynie zagrali też Zbigniew Banasz-
kiewicz, Konrad Frysztak i Mateusz 
Tyczyński.

Jaś Ozimek urodził się w 8 mie-
siącu z głębokim wodogłowiem. 
Mimo intensywnej rehabilitacji do 

tej pory samodzielnie się nie prze-
kręca, nie siedzi, nie chodzi, nie 
mówi. Oprócz wrodzonej choroby 
ma padaczkę, uszkodzony nerw 
wzroku, opóźnienie psychoruchowe 
w stopniu znacznym, alergię pokar-
mową i refl uks żołądkowo-jelitowy. 
Na co dzień jest pod opieką lekarzy 
i terapeutów. 

 Dowiedzieliśmy się, że z kolei 
Stowarzyszenie ,,Budujemy Przy-
stań” działa na rzecz wyrównywania 
szans dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych, tworzenia 
warunków, przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, zapewniania 
różnych form edukacji i rehabili-
tacji prowadzącej do zaradności 
życiowej, zawodowej i społecznej 
niepełnosprawnych oraz wspiera-
nia ich rodzin.   (m)

Foto: Adam Dziedzic

cie śledczym… trzeba było zapłacić 
400 zł, a za piłkę z autografami ko-
szykarzy – 500 zł.

– Pieniądze przeznaczymy reha-
bilitację. Nie stać nas na opłacanie 

Podopieczny Jaś Ozimek z rodzicami i fundatorami

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, prezydent Radosław Witkowski 
i wiceprezydent Konrad Frysztak wymieniają poglądy w przerwie gry w kręgle

Pamiątkowe zdjęcie zwieńczyło pożyteczne ,,Charytatywne kręgle”
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Roman Stępień
Przewodniczący Rady Gminy

Zdrowych i pogodnych 
Świat Wielkanocnych,
obfi tości na świątecznym stole,
smacznego jajka 
i wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie

życzą

Sławomir Białkowski
Wójt Gminy Zakrzew

Produkty Tradycyjne 
smaczne i zdrowe
Kiełbasa Wiejska Zdziechowska oraz Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa to kolejne wędliny, po 
Salcesonie Wizytowym i Szynce Zdziechowskiej, wytwarzane w masarni Gospodarstwa Rolnego 
Elżbiety i Wojciecha Pysiaków ze Zdziechowa, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisał 
na listę Produktów Tradycyjnych. Uroczystość wręczenia ministerialnego certyfi katu była dobrą 
okazją do spotkania w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.www.zakrzew.pl

Spotkanie przyjęło formę szko-
lenia firmowanego przez LGD 
,,Razem dla Radomki” i Urząd 
Marszałkowski, adresowanego do 
aktywnych, inicjatywnych miesz-
kańców połączonych ze sobą tery-
torialnie gmin: Jedlińsk, Przysucha, 
Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Za-
krzew. 

Wójt Gminy Zakrzew Sławomir 
Białkowski, jako gospodarz, powi-
tał uczestników spotkania, wśród 
nich: Zbigniewa Banaszkiewicza, 
wiceprezesa Zarządu ARiMR 
w Warszawie, Krzysztofa Zaniew-
skiego z Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu marszałkow-
skiego, Leszka Margasa wicestaro-
stę radomskiego, członków LGD 
– Tadeusza Tomasika burmistrza 
Przysuchy, Krzysztofa Sobczaka 
wójta Wieniawy oraz inne osoby 
ze Stowarzyszenia ,,Razem dla Ra-
domki” z jego prezesem Cezarym 
Nowkiem. Wójt przypomniał, że 
samorząd Gminy Zakrzew od po-
czątku wspierał poczynania LGD 
i m.in. dzięki temu zrealizowano 
w gminie, przy udziale wsparcia 
unijnego, wiele projektów z dzie-
dziny kultury, odnowy wsi i popra-
wy warunków życia mieszkańców. 
Zachęcał też mieszkańców gminy 

do składania nowych projektów 
i wniosków. – Przykładem godnym 
naśladowania są małżonkowie 
Elżbieta i Wojciech Pysiakowie oraz 
ich dzieci, którzy dzisiaj otrzyma-
ją certyfi kat Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju przyznający Kiełbasie 
Wiejskiej Zdziechowskiej i Kieł-
basie Jałowcowej miano Produktu 
Tradycyjnego. Cieszy nas także to, 
że mieszkańcy sąsiedniej gminy 
Przytyk otrzymali podobny certy-
fi kat, a z innych gmin o to zabiegają. 

Mam na myśli już bardzo popular-
ną w kraju i znaną na rynku euro-
pejskim Paprykę Przytycką. 

Prezes Cezary Nowek omówił 
w formie prezentacji multimedial-
nej temat produktu tradycyjnego 
jako elementu podnoszenia atrak-
cyjności turystycznej regionu. Po-
służył się przykładem Papryki Przy-
tyckiej, produktami tradycyjnymi 
z gospodarstwa Państwa Pysiaków, 
z których już cztery otrzymało mi-
nisterialny certyfi kat. Wymienił też 
z nazwiska inicjatywne osoby, pro-
wadzące małe fi rmy, ubiegające się 
o podobne wyróżnienia, wśród nich 
Monikę Bankiewicz z Komorowa, 
Ewę Brzezińską współwłaściciel-
kę Piekarni WACYN oraz Zajazd 
,,Bajka” z Kowalanki (gmina Wo-
lanów). Uznanie za konsekwencję 
w poczynaniach dla LGD ,,Razem 
dla Radomki” i samorządów gmin 
wspierających je na zasadzie part-
nerskiego współdziałania przeka-
zał Krzysztof Zaniewski z Urzędu 
Marszałkowskiego. Poinformował, 
że spośród 75 Produktów Trady-
cyjnych 5. Wypromowało Stowa-
rzyszenie ,,Razem dla Radomki”, 
z tego cztery z gospodarstwa Elżbie-
ty i Wojciecha Pysiaków. Krzysztof 
Sobczak, nowy wójt gminy Wienia-
wa, też był pod wrażeniem jakości 
szkolenia w Zakrzewie i dokonań 
prezentujących się małych fi rm. Jest 
przekonany, że na listę ministra rol-
nictwa trafi ać będzie sukcesywnie 
coraz więcej wyrobów tradycyjnych 
z tego obszaru LGD. 

Prezentację małych fi rm rozpo-
czął Wojciech Pysiak. Poinformował, 
że w sukcesach gospodarstwa ma 
udział cała pięcioosobowa rodzi-
na, w tym dwie córki i najmłodszy 
z rodzeństwa syn Kamil. Tradycje 
gospodarstwa sięgają 1856 roku. 
Dziadek produkował wędliny dla 
dziedzica Do dziś obejścia gospo-
darskie zlokalizowane jest na tym 
samym siedlisku w miejscowości 
Zdziechów. Obecnie gospodarstwo 

Wójt Sławomir Białkowski (z lewej) i prezes Cezary Nowek otwierają warsztaty szkoleniowe 
w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

zajmuje powierzchnię 101 ha zie-
mi ornej. Prowadzone jest metodą 
„od pola do stołu”. Uprawa zbóż 
jest podporządkowana hodowli 
trzody chlewnej, a mięso z jej tuczu 
przerabia się w rodzinnej masar-
ni. Klientów nie brakuje. Dlatego 
rodziny Pysiaków nie dotykają 
świńskie ,,górki” i ,,dołki” towarzy-
szące podaży mięsa wieprzowego, 
a szczególnie niekorzystnym dla rol-
ników wahaniom jego cen na krajo-
wym rynku. Certyfi katy Produktu 
Tradycyjnego zostały poprzedzone 
sukcesami innego rodzaju m.in. mia-
nem krajowego Mistrza AGROLIGI. 
Dzięki temu Elżbieta Pysiak miała 

zaszczyt pełnić godność starościny 
prezydenckich dożynek w Spale. 
Wędliny od Pysiaków wystawiane 
były też i prezentowane w pałacu 
prezydenckim w Warszawie oraz na 
dożynkach prezydenckich w Spale, 
zarówno za kadencji Lecha Kaczyń-
skiego, jak i Bronisława Komorow-
skiego. W ślad za nimi trafi ło tam 
już ekologiczne pieczywo z piekarni 
WACYN oraz naturalny soczek jab-
łkowy z ,,Doliny Radomki”.

Podczas szkolenia zaprezento-
wali się też inni, znani producenci 
regionu radomskiego: Gospodar-
stwo Sadownicze Moniki i Tomasza 
Bankiewicz z Komorowa (aktualni 
Mistrzowie AGROLIGI czyli naj-
ważniejszej nagrody przyznawanej 
polskim rolnikom}, producenci na-
turalnie mętnych soków ,,Smaczek 
z Doliny Radomki”, Pasieka Łukasza 
Murawskiego z Woli Wacławow-
skiej, producenci kilkudziesięciu 
asortymentów pierogów serwowa-
nych w Zajeździe ,,Bajka”, Piekarnia 
„Wacyn” Ewy Brzezińskiej i Andrze-
ja Karczewskiego. Na zakończenie 
uczestnicy szkolenia przyglądali się 
z zainteresowaniem produkcji serów 
podpuszczkowych, zaprezentowanej 
przez Krzysztofa Jaworskiego z po-
morskich Żuław. 

 Mieczysław Kaca

Od lewej: Wiceprezes ARiMR w Warszawie Zbigniew Banaszkiewicz, wójt Sławomir Białkowski, 
burmistrz Tadeusz Tomasik i wójt Krzysztof Sobczak podczas prezentacji dorobku gospodarstwa 
Wojciecha Pysiaka

Zbigniew Banaszkiewicz wręcza certyfi kat Wojciechowi Pysiakowi. Z prawej małżonka Elżbieta Pysiak

Po wręczeniu certyfi katu, uczestnicy spotkania w Zakrzewie pozowali z nagrodzonymi 
do pamiątkowej fotografi i.

Mianem ministerialnego Produktu Tradycyjnego zostały wyróżnione te apetycznie prezentujące 
się kiełbasy
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Jubileusz dyrekcji 
Lasów Państwowych 

135. rocznicę powstania radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych świętowali leśnicy podczas uroczystej konferencji w Radomiu. 
Wśród licznych gości była premier Ewa Kopacz.

W wystąpieniu premier, oprócz 
tradycyjnych życzeń dla leśników 
i podziękowań za ich pracę, sporo 
miejsca poświęciła bieżącym spra-
wom politycznym, w tym ewentu-
alnej prywatyzacji Lasów Państwo-
wych. Ewa Kopacz zapewniła, że 
prywatyzacji LP nie będzie: – Daję 
wam najświętsze słowo honoru, że 
dopóki Platforma Obywatelska ma 
cokolwiek do powiedzenia rządząc 
w tym kraju, dopóty Lasy Państwo-
we nie zostaną sprywatyzowane.

Premier przypomniała też nie-
dawną inicjatywę zmiany Konsty-
tucji RP, która miała zagwarantować 
wpisanie do niej zakazu przekształ-
ceń własnościowych polskich la-
sów. Podkreśliła, że temat Lasów 
Państwowych jest przez część poli-
tyków traktowany instrumentalnie: 
– Każdy kto w sprawie Lasów chce 
podzielić Polaków, wywołać kolejną 
awanturę, nie mówi prawdy. Ostat-
nio modne stało się straszenie upad-
łością i prywatyzacją LP. Tym polity-
kierom, którzy chcą Polaków tylko 
straszyć mogę zaproponować… 
ożywczy spacer po polskim lesie. 
Premier Ewa Kopacz odniosła się 
także do wpłat LP do budżetu pań-
stwa zaznaczając, że nie pogorszyły 
one sytuacji Lasów Państwowych 
i nie zagroziły ich przyszłości. Przy-
znała, że polskie lasy są dziś w do-
brych rękach: – Polacy często bywają 
podzieleni, ale co do tego, że leśnicy są 
kompetentni i dobrze wykonują pracę 
generalnie panuje zgoda.

W imieniu prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego podziękowania 
za troskę o wspólne dobro, jakim 
są polskie lasy przekazał Dariusz 
Młotkiewicz, zastępca szefa Kan-
celarii Prezydenta. – Widniejący na 

fasadzie siedziby RDLP w Radomiu 
wizerunek orła białego przypomina, 
że troska o lasy należy do ważnych 
zadań władz państwowych. Ta tro-
ska jest też troską prezydenta, któ-
ry jednoznacznie i konsekwentnie 
wspiera trwałość lasów państwo-
wych, jako niezbywalną część do-
bra ogólnonarodowego. Jak przed 
wiekami tak i dziś lasy są skarbem 
wszystkich Polaków.

Minister środowiska Maciej 
Grabowski podkreślił dwa aspekty 
działalności Lasów Państwowych. 
Pierwszym jest to, że stały się one 
docenianą na świecie marką. Świad-
czy o tym m.in. nagroda UNESCO 

za działania na rzecz ochrony śro-
dowiska. Drugi wyróżniony przez 
ministra zakres działania to reali-
zowane przez LP programy małej 
retencji, które dadzą możliwość 
pożytecznego zmagazynowania aż 
40 mln m3 wody.

Dyrektor generalny Lasów Pań-
stwowych Adam Wasiak przypo-
mniał o obchodzonym 21 marca 
Międzynarodowym Dniu Lasu 
i prezentacji Lasów Państwowych, 
jaka z tej okazji odbyła się pod 
egidą ONZ w Pałacu Narodów 
w Genewie. Wystawa przyjęta zo-
stała z dużym zainteresowaniem 
i uznaniem dla polskiego modelu 

leśnictwa. – Lasy Państwowe to 
nowoczesna i dobrze zarządzana 
organizacja, a fundamentem są jej 
pracownicy. Ludzie, którzy są nie tyl-
ko wykonawcami zadań, ale przede 
wszystkim pasjonatami. To wasz 
trud – zwrócił się do obecnych na 
sali leśników – buduje sukcesy, któ-
rymi możemy się wszyscy chwalić. 
Szczególnie ciepło dyrektor dzięko-
wał emerytom, także obecnym na 
konferencji. – Leśnictwo to branża, 
w której wykorzystujemy coś, co 
kiedyś wymyślili nasi poprzednicy 
– powiedział Adam Wasiak.

W prezentacji poświęconej RDLP 
w Radomiu jej dyrektor Tomasz Sot 

przedstawił przeszłość i teraźniej-
szość dyrekcji zarządzającej lasami 
radomskimi i świętokrzyskimi. 135 
lat temu, w 1880 r., carskim ukazem 
powołano trzy okręgowe urzędy leś-
ne: w Suwałkach, Piotrkowie i Ra-
domiu. Ten ostatni, po odzyskaniu 
niepodległości, dał początek Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Radomiu, 
która przetrwała historyczne zmia-
ny i istnieje do dziś. Jest zatem – jak 
wyjaśniał Tomasz Sot – najstarszą 
w Polsce dyrekcją regionalną. Dy-
rektor naszkicował też główne 
wyzwania, jakie czekają leśników 
w przyszłości. – 135 lat to zdecydo-
wanie za wcześnie na podsumowanie 
– powiedział – ale chciałbym żeby 
towarzyszyło nam takie przesłanie: 
szanujemy las i przyrodę, bo zdajemy 
sobie sprawę, że to dobro narodowe. 
Szanujemy też historię i pracę po-
przedników, bo wiemy, że tylko wtedy 
będziemy potrafi li szanować się na-
wzajem. Podnosimy swoje kwalifi ka-
cje, uczymy się i komunikujemy się 
ze społeczeństwem, bo tylko od tego 
zależy nasza przyszłość.

Konferencja zorganizowana 
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga 
zgromadziła, poza już wymieniony-
mi, wielu gości: w tym ordynariusza 
diecezji radomskiej ks. bpa Henryka 
Tomasika, parlamentarzystów ziem 
radomskiej i kieleckiej, władze sa-
morządowe i administracyjne. Poza 
okolicznościowymi przemówienia-
mi zebrani wysłuchali wykładów na 
temat historii i wyzwań stojących 
przed leśnictwem prof. Kazimierza 
Rykowskiego i dra Ryszarda Kapuś-
cińskiego.

W trakcie uroczystości wręczo-
ne zostały odznaczenia państwowe, 
resortowe oraz Kordelasy Leśnika 
Polskiego i Statuetki Jodły Święto-
krzyskiej.

Uczestnicy obejrzeli także jubile-
uszowy fi lm o radomskiej dyrekcji 
oraz wystawy: fotografi czną przed-
stawiającą piękno lokalnej przy-
rody widziane oczami fotografa, 
a jednocześnie leśnika Krzysztofa 
Ptaka, oraz historyczną, zawierają-
cą rys działalności dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu na prze-
strzeni 135 lat.

 źrodło: www.radom.lasy.gov.pl
Foto: Mieczysław Kaca

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz Kordelasy Leśnika Polskiego 
i Statuetki Jodły Świętokrzyskiej Konferencja zgromadziła wielu gości

Wśród licznych gości była premier Ewa Kopacz



9R E G I O N

Kamishibai w bibliotece
Bibliotekę Publiczną w Przysusze odwiedzili najmłodsi czytelnicy 

– przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola Nr 1. Bibliotekarze 
przedstawili dzieciom bajkę pt. „Jaś i Małgosia” mało znaną metodą przy 
pomocy obrazów – Kamishibai. Metoda ta, zwana inaczej „papierowym 
teatrem”, wywodząca się z Japonii i ciesząca się wielkim zainteresowa-
niem w wielu krajach, bardzo się dzieciom spodobała. Po wysłuchaniu 
bajki przedszkolaki wykonały własne ilustracje. Prace te znajdują się 
w wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Przysusze.  Jac.

Przedszkolaki wykonały ilustracje do bajki zaprezentowanej metodą Kamishibai

Nowe place zabaw dla dzieci powstają w wielu miejscowościach 
na terenie ziemi radomskiej. Wśród oddanych do użytku w ostatnich 
dniach są place w Kosowie i Rudzie Małej, w gminie Kowala oraz 
w Skrzyńsku, w gminie Przysucha.

W Kosowie i Rudzie Małej place zabaw powstały przy wiejskich 
świetlicach. Wybudowano je korzystając z dofi nansowania środkami UE 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W Skrzyń-
sku powstanie placu zabaw dla dzieci jest kontynuacją zagospodarowania 
centrum tej miejscowości. Nowe place zabaw spełniają wszystkie wymogi 
bezpiecznego użytkowania przez najmłodszych mieszkańców.  (an)

Place zabaw na wiosnę
Nowy plac zabaw w Skrzyńsku

Najlepsi w turnieju 
wiedzy pożarniczej

Lipsko: 

Powiat Lipsko należy do samorządów doceniających działalność jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a w ślad za tym wspierają inicjatywy wypływające z tego środowiska.

W okresie przedświątecznym 
odbyły się w Lipsku eliminacje po-
wiatowe Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej organizowanego pod hasłem 
,,Młodzież zapobiega pożarom”. 
Uroczystość wręczenia nagród, 
dyplomów i podziękowań odbyła 
się w Lipskim Centrum Kultury. 
Zarząd ZOSP Mazowsza reprezen-
tował jego wiceprezes, jednocześnie 
radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego dh Zbigniew Gołąbek. 
Uczestniczyli też: Starosta Lipski 
– Roman Ochyński, burmistrz 
Lipska Jacek Wielorański oraz wój-
towie gmin: Chotcza – Janusz Wit-
czak (jednocześnie prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Lipsku), Rzeczniowa – Karol 
Burek i Solca nad Wisłą – Marek 
Szymczyk. Obecni byli wychowaw-
cy młodzieży, przedstawiciele służb 
mundurowych, w tym leśnicy. Nad 
całością sprawował pieczę Tomasz 
Krzyczkowski – Komendant Powia-
towy PSP w Lipsku.

Laureatami Eliminacji Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Powiecie 
Lipsko zostali:

Kategoria Publicznych Szkół 
Podstawowych: 1. Jakub Czapka 
(Ciepielów), 2. Klaudia Sieradzka 
(Grabowiec), 3. Bartosz Maciejew-
ski (Lipsko).

Publiczne Gimnazja: 1. Mateusz 
Łygan (Rzeczniów), 2. Mateusz Mi-
chalec (Lipsko), 3. Patrycja Rutkow-
ska (Chotcza).

Szkoły ponadgimnazjalne: 
1. Piotr Puton (OSW Jawor So-

lecki), 2. Paweł Stojak (ZSP Solec 
nad Wisłą), 3. Ewelina Zając (ZSP 
w Lipsku). Laureaci z pierwszych 

miejsc reprezentować będą powiat 
lipski w eliminacjach kolejnego 
szczebla konkursu.  (mk)

Zdjęcie pamiątkowe organizatorów z laureatami

Honorowanie laureatów

Mini Flash z Wierzbicy 
znów na podium

W Ogólnopolskim Turnieju Tańca No-
woczesnego „WORLD DANCE”, odbytym 
21 marca br. w Sosnowcu, zespół Mini Flash 
z Wierzbicy zdobył drugie miejsce w kat. di-
sco dance. Srebrny medal zespół wytańczył, 
mając niebagatelną konkurencję. W turnie-
ju uczestniczyło ponad sto grup tanecznych 
z całej Polski, łącznie 1600 zawodników. 
Trenerem wierzbickich tancerzy jest Marek 
Mendyk. Mini Flash działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wierzbicy i ma już na 
swoim koncie wiele tytułów mistrzowskich 
i prestiżowych wyróżnień.  (an)
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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
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 Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu zakończyła kolejną kadencję pod przewodnictwem 
mgr. inż. Stanisława Kacperczyka, pełniącego również funkcję prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin 
Zbożowych. Skąd u Stanisława tyle pasji i zamiłowania do działań społecznych? – pytają ludzie związani z rol-
nictwem. Stanisław Kacperczyk prowadzi bowiem również duże gospodarstwo rodzinne, a RP MIR w Zwoleniu 
uchodzi za jedną z najlepszych na Mazowszu. Nic dziwnego, że na zebraniu sumującym kadencję, Stanisław 
Kacperczyk otrzymał gratulacje i podziękowanie na piśmie od Waldemara Urbańskiego Starosty Zwoleńskiego 
oraz Jacka Pruszkowskiego, członka Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie. Odczytuje on właśnie list 
gratulacyjny. Podziękowania na piśmie otrzymali wszyscy członkowie RP MIR w Zwoleniu.

Zasłużone pochwały

W okresie przedświątecznym wiele się działo. Dlatego fotki pochodzą z rożnych źródeł i środowisk. Warto im się przyjrzeć.

 Adam Jarubas jako drugi z kandydatów na Prezydenta RP odwiedził 
Radom. W Zespole Szkół Doskonalenia Zawodowego, w asyście działaczy 
miejskiej organizacji PSL, spotkał się z uczniami klas mundurowych. Usłyszał 
z ust dyrektor Katarzyny Kołodziejskiej wiele dobrych słów o szkole, zwłaszcza 
o klasach mundurowych. Chwalił więc miejscowe inicjatywy, choć na zmniej-
szenie wysokiego bezrobocia w powiecie radomskim i w samym Radomiu 
lekarstwa nie wskazał. A może byłoby nim sugestia o połączeniu subregionu 
radomskiego z województwem świętokrzyskim? Na zdjęciu od lewej: Adam 
Jarubas, Józef Bakuła i Krzysztof Ferensztajn.

Kandydat Jarubas w ZDZ

Grę okrasiły modelki
 Niedzielną imprezę w Galerii Rosa przy ul. Żeromskiego w Radomiu 

wyróżniła promocyjnie drużyna samorządu miasta z prezydentem Rado-
sławem Witkowskim jako jej kapitanem. Okrasił natomiast pokaz mody 
w wydaniu powabnych dziewcząt Galerii LARIN. Pomogli w ten sposób Ja-
siowi Ozimkowi i podopiecznym Stowarzyszenia ,,Budujemy Przystań”. Warto 
pójść śladem z kręglarzy z otoczenia prezydenta i powabnych modelek.

 Pani Monice Bankiewicz 
i wójtowi gminy Wieniawa 
Krzysztofowi Sobczakowi pstryk-
nęliśmy fotkę, gdy na warsztatach 
szkoleniowych w Zakrzewie 
smakowali kiełbaski z masarni 
Wojciecha i Elżbiety Pysiaków 
i pierożki łososiowe z Zajazdu 
,,Bajka”. Pan wójt wyraził po szko-
leniu nadzieję, że Stowarzyszenie 
,,Razem dla Radomki” postara się 
o wypromowanie większej ilości 
Produktów Tradycyjnych. Czy 
mówiąc to, zdawał sobie sprawę, 
że w kolejce czeka na wpis na mi-
nisterialną listę Smaczny Soczek 
z ,,Doliny Radomki” wytłaczany 
właśnie przez Monikę Bankiewicz 
z Komorowa (gmina Wieniawa). 
A od wójta wiele zależy…Będzie wójtowskie wsparcie?

 Podpatrując przyśpieszoną produkcję białych serków w wykonaniu zaproszonego do 
Zakrzewa serwowara Krzysztofa Jaworskiego, aż z pomorskich Żuław, spostrzegliśmy, że naj-
większe zaangażowanie w poznanie tajników serwowarowania zdradzała pani Ewa Brzezińska, 
współwłaścicielka Piekarni WACYN. Czyżby zamierzała poszerzyć produkcję piekarniczą 
o warzenie białego sera?

Czekamy na serki z WACYNA
 Powiedzonko sugeruje z przekąsem, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. 

Z pewnością nie dotyczy to Wojciecha i Elżbiety Pysiaków ze Zdziechowa, ich dwu córek i syna 
Kamila. Widujmy ich od lat razem z rodzicami przy sprzedaży i promowaniu wyrobów domo-
wej masarni. Córeczki widujemy w ludowych tradycyjnych strojach na nie tylko na imprezach 
folklorystycznych. Z chęcią wykonaliśmy więc rodzinne zdjęcie na uroczystości wręczenia 
certyfi katu Tradycyjnego Produktu dwóm rodzajom kiełbas. Więcej na str.  7 TR. 

Rodzina... na zdjęciu
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 Organizowanym co roku uroczystościom religijnym Niedzieli Palmowej, 
w drewnianym kościółku przeniesionym z Wolanowa na teren Muzeum Wsi 
Radomskiej, towarzyszy atmosfera prostoty, do której nawołuje obecny papież 
Franciszek. Z kościółka wyrusza właśnie z palmami procesja prowadzona 
przez ks. bpa Henryka Tomasika.

Z wiejskiego kościółka... 
na pola  Leśnicy świętokrzyscy i radomscy ciepło przyjęli premier Ewę Kopacz, zaproszoną na uroczystość 135-lecia dyrekcji Lasów 

Państwowych. Atmosfera powagi i spokoju towarzyszyła także honorowaniu przez nią zasłużonych leśników odznaczeniami 
i odznakami. 

Premier wśród leśników 

 Gośćmi uroczystości 
jubileuszowej leśników 
byli też samorządowcy. 
Na fotce widzimy właśnie 
burmistrz Zwolenia Bo-
gusławę Jaworską, starostę 
szydłowieckiego Włodzi-
mierza Górlickiego i Lesz-
ka Rejmera, do niedawna 
radnego Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
Współdziałają oni z leśni-
kami, głównie w dziedzinie 
ochrony przyrody.

Samorządowcy 
gośćmi leśników

 Prezydent Radomia Radosław Witkowski gratulując jubilatom osiągnięć, 
zwierzył się w krótkim wystąpieniu, że z dostarczonych mu materiałów naj-
bardziej utkwiła mu w pamięci sentencja: Nie było nas, był las. Nie będzie 
nas, będzie las…Nie tylko jemu…

Nie było nas...

 Leszek Rejmer szef Rady Miejskiej SLD Radomiu honoruje wiarusa 
lewicy Mariana Popisa.

Lewicowe wiarusy
 Tym razem tradycyjne ,,jajeczko” radomskich ludowców spod znaku zielonej koniczynki odbyło się w RESURSIE, 

po wizycie w mieście kandydata PSL na prezydent RP Adama Jarubasa. Przemawiała wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, także prezes zarządu miejskiego Józef Bakuła. Było symboliczne 
,,jajeczko”, także wiejska wędlina, gorące pierogi. Na zakończenie… ciacha. Na fotce – Bożenna Pacholczak rozmawia 
przy stoliku z koleżankami oraz seniorem ludowców – Stanisławem Ośko.

,,Jajeczko” ludowców


