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Jest to możliwe!

Sto tysięcy
na rozkręcenie fi rmy
Jest to ciekawa inicjatywa powstała w ramach tworzenia Radomskiej Strefy 
Gospodarczej. Celem Strefy jest aktywizacja Radomia i regionu radomskiego 
w zakresie równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ma się to przyczyniać 
jednocześnie do sukcesywnego rozładowywania nabrzmiałego problemu bezrobocia.

W środę, 22 kwietnia wicepre-
zydent Radomia Rafał Rajkowski, 
zwołał z udziałem szefostwa Ra-
domskiego Centrum Innowacji 
i Technologii oraz innych partne-
rów projektu, konferencję prasową 
popularyzującą nową inicjatywę 
adresowaną głównie do młodych 
ludzi już prowadzących względnie 
zamierzających postawić na własny 
biznes.

Uczestnicy konferencji otrzymali 
ofertę w formie ulotki, zaczynającą 
się interesującymi pytaniami:

Masz innowacyjny pomysł na bi-
znes? Prowadzisz start-up? Potrze-
bujesz kapitału na start albo rozwój 
projektu?

Jeśli na wszystkie pytania odpo-
wiedziałeś twierdząco, zgłoś się do 
Konkursu! Udział w konkursie da 
Ci szansę na zdobycie 100.000 zł 
na rozwój Twojego biznesu.

 Teraz to możliwe! – głosi ha-
sło zachęcające młodych ludzi do 
udziału w rywalizacji o pieniądze, 
pod skrzydłami Radomskiego 
Centrum Innowacji i Technologii, 

Akademickiego Inkubatora Przed-
siębiorczości i patronatem Prezy-
denta Miasta Radomia.

– To sygnał głównie dla ener-
gicznych, kreatywnych ludzi, którzy 
chcą coś zrobić w biznesie – wyjaś-
niał ideę konkursu wiceprezydent 
Rafał Rajkowski. Podkreślał, że jest 

to oferta dla mikroprzedsiębiorstw 
już funkcjonujących, chcących 
przestawić się np. na tory innowa-
cyjności.

– W Radomiu powstaje park 
naukowo-technologiczny i jednym 
z etapów jego tworzenia jest roz-
propagowanie start-upowego my-

ślenia. Z naszych analiz wynika, 
że w mieście jest wielu młodych, 
prężnych i pomysłowych ludzi, 
którzy są naszym potencjałem 
– dowodził prezes RCIiT To-
masz Tarczyński.

Przeznaczane na konkurs 
500 tys. zł – dla kreatywnych 
biznesmenów będzie pochodzić 
z Fundacji Przedsiębiorczości, 
która m.in. tworzy akademickie 
inkubatory. Powstał taki jesie-
nią ubiegłego roku na Wydziale 
Mechanicznym Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycz-
nego i jak zapewnia dyrektor 
do spraw rozwoju RCIiT Hu-
bert Zalewski, za 500 tys. zł 
sfi nansuje się realizację pięciu 
najlepszych pomysłów bizneso-
wych. – Nie stawiamy żadnych 
ograniczeń dotyczących wieku 
uczestników, branży działal-
ności itp. Jedynym warunkiem 
jest to, że założoną przez siebie 
spółkę zarejestrują w Radomiu 
– zachęcał dyrektor Hubert Za-
lewski.

 Realizację przedsięwzięcia 
podzielono na 5 krótkich eta-
pów. Rekrutacja trwać będzie do 
13. maja, w oparciu o wypełnio-
ne formularze. Ocena projektów 
potrwa do 25 maja. 10 zakwalifi -
kowanych uczestników otrzyma 
czas potrzebny na opracowanie 
półfinałowej dokumentacji. 
29 maja komitet inwestycyjny 
wybierze zwycięską piątkę.

 – Druga piątka otrzyma moż-
liwość zrealizowania pomysłów 
w ramach Akademickiego In-
kubatora Przedsiębiorczości, 
który zapewni wyróżnionym 
czteromiesięczne, darmowe 
wsparcie. Sfi nansuje to miasto 
Radom– informował Hubert 
Zalewski.

Więcej informacji i formularz 
zgłoszeniowy dla zainteresowa-
nych na www.rcit.pl/konkurs.

 (M.K.)
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Konkurs RADOM OBYWATELSKI rozstrzygnięty!

Grandioso laureatem 
„Dobrych praktyk”
W wtorek (21 kwietnia) sala widowiskowa RESURSY wypełniła się członkami i miłośnika-
mi organizacji pozarządowych Radomia, przybyłych na galę dorocznego konkursu RADOM 
OBYWATELSKI. Skład kapituły, której przewodniczył prezydent miasta Radosław Witkowski, 
tworzyli też: Dariusz Wójcik przewodniczący Rady Miasta, Anna Białkowska wiceprezydent 
miasta, Wiesław Wędzonka wiceprzewodniczący RM, Mateusz Tyczyński dyrektor kancelarii 
prezydenta, Magdalena Szczepanik kierownik referatu organizacji pozarządowych oraz Kamila 
Baranowska kierownik referatu marketingu miejskiego.

Cisza, która zapanowała na sali 
widowiskowej gdy przewodniczący 
kapituły, prezydent Radosław Wit-
kowski zbliżył się do mikrofonu, 
przerodziła się w huczne brawa po 
usłyszeniu przez zebranych słowa 
– GRANDIOSO. Stowarzyszenie 
Radomskiej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Grandioso zostało bo-
wiem laureatem konkursu Radom 
Obywatelski w uznawanej za głów-
ną kategorię ,,Dobre Praktyki”. 

 Orkiestra GRANDIOSO została 
uhonorowana za wspieranie rozwo-
ju muzycznego oraz promocję Ra-
domia na arenie międzynarodowej. 
Kapituła przyznała też dwa wyróż-
nienia stowarzyszeniom Na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

za przedsięwzięcie „10 lat Razem 
– Razem Łatwiej” oraz „Budujemy 
Przystań” za pracę na rzecz mło-
dzieży niepełnosprawnej w Zespole 
Niepublicznych Placówek Oświato-
wych Specjalnych Radomia.

W kategorii „Dobroczyńca roku”, 
adresowanej do osób fi zycznych za-
angażowanych w działalność spo-
łeczną, laureatką jest Małgorzata 
Janik-Podgórska. Została uhono-
rowana za pracę na rzecz Stowa-
rzyszenia Twórczości Artystycznej 
Osób z Zespołem Downa.

Miano „Darczyńcy roku” otrzyma-
ła fi rma MGębski. Kapituła doceniła 
w niej łączenie działalności bizne-
sowej z ideą dobroczynności. Firma 
Mariusza Gębskiego udzieliła m.in. 

Konkursowa kategoria „Dobre Praktyki”. Od prawej reprezentanci zwycięzcy konkursu tj. Stowarzyszenia Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry 
GRANDIOSO, jej prezes Dariusz Krajewski i kierownik Renata Maciejewska z przedstawicielami wyróżnionych stowarzyszeń „Budujemy Przystań” 
i „Razem”. Od lewej: Wiceprezydent Anna Białkowska i Prezydent Radosław Witkowski

Od lewej: Wiceprezydent Anna Białkowska, Mariusz Gębski – „Darczyńca roku 2014” 
z nominowanym do tej nagrody Kazimierzem Woźniakiem i Krzysztofem Gajewskim 
reprezentującym uhonorowaną wyróżnieniem specjalnym Fundację Polish Orphans Charity 
oraz Prezydent Radosław Witkowski

Radosław Witkowski jako przew. kapituły ogłasza wyniki Konkursu RADOM OBYWATELSKI 2014

cennej pomocy niepełnosprawnym 
wykonując nową nawierzchnię placu 
szkolnego Zespołu Niepublicznych 
Placówek Oświatowych Specjalnych. 
Placówkę prowadzi stowarzyszenie 
„Budujemy Przystań”.

Kapituła wyróżniła również Funda-
cję Polish Orphans Charity, przyzna-
jącą od wielu lat stypendia artystycz-
ne dzieciom i młodzieży – sierotom 
lub pochodzącym z ubogich rodzin. 
Statuetkę i piękny dyplom odebrał 
Krzysztof Gajewski, wieloletni dzia-

łacz samorządowy miasta Radomia, 
reprezentujący od lat fundację. 

Prezydent Radosław Witkowski, 
gratulując laureatom i nominowa-
nym do głównych nagród powie-
dział m.in.: – Radomskie organizacje 
pozarządowe są aktywne, kreatywne 
i potrafi ą rozwiązywać nawet naj-
trudniejsze problemy. Wiele zadań 
realizują lepiej, niż jednostki samo-
rządowe. Wspólnie możemy więc 
lepiej zmieniać nasze miasto.

 Mieczysław Kaca

Osoby nominowane do konkurencji ,,Dobroczyńca 2014 roku” ze zwyciężczynią tej konkurencji 
– Małgorzatą Janik-Podgórską.

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców i wyróżnionych
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JESTEŚ KIEROWCĄ 

Z PRAWEM JAZDY 
KATEGORII C+E 
I PRAKTYKĄ W PRZEWOZACH 
MIĘDZYNARODOWYCH,

CHCESZ MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ 
I OTRZYMYWAĆ ATRAKCYJNE 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE?
ZATRUDNIJ SIĘ W ZTE RADOM SP. Z O.O.!!!
Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie i inne świadczenia pozapłacowe.

Bliższe informacje: 

tel. kom. 600 041 252
tel. stacj. 48 341 12 35
e-mail: krzysztof.lewandowski@zte.com.pl
www.zteradom.pl

Święto Lasu 
2015
Tegoroczna trzecia edycja radomskiego Święta Lasu, 
tak, jak poprzednie edycje, wpisuje się w obchody 
Ogólnopolskiego Święta Lasu, organizowanego w całym 
kraju pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W dniu 23 br. RDLP w Ra-
domiu wraz z Nadleśnictwem 
Radom organizuje w Lesie 
Kapturskim Piknik – Świę-
to Lasu. Piknik odbędzie się 
w ramach obchodów Ogól-
nopolskiego Święta Lasu i po-
łączony będzie z sadzeniem 
drzew. Do akcji sadzenia, 
wzorem lat ubiegłych, włączą 
się zaproszeni goście, m.in.: 
parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, przedstawiciele służb 
mundurowych, instytucje 
współpracujące z Lasami Pań-
stwowymi, dzieci i młodzież 
z zaprzyjaźnionych szkół oraz 
harcerze. W programie wyda-
rzenia, oprócz sadzenia lasu 
przewidziano m.in. leśne gry 
i zabawy dla dzieci oraz wy-
stawę pt. „Historia leśnictwa 
radomsko-kieleckiego”.

Ogólnopolskie Święto Lasu 
zostało zorganizowane po raz 
pierwszy w 1933 roku przez 
Zarząd Główny Związku Za-

wodowego Leśników i Redak-
cję „Ech Leśnych”, pod hono-
rowym patronatem prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, ce-
lem zaangażowania społeczeń-
stwa w ochronę polskich lasów. 
Co roku gromadziło ono mi-
łośników lasu na centralnych 
i regionalnych obchodach 
połączonych z sadzeniem lasu 
i zajęciami edukacyjnymi. Od 
2013 roku, wzorem lat przed-
wojennych, Święto Lasu obej-
muje honorowym patronatem 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Tegoroczne obchody Świę-
ta Lasu wpisują się w realizo-
waną w 2015 roku przez Lasy 
Państwowe kampanię „Lasy 
Państwowe. Zapraszamy”, pro-
mującą funkcje gospodarcze, 
społeczne i ekologiczne lasów, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem korzyści z nich płynących 
oraz aktywnego wypoczynku 
na terenach leśnych.

Będzie jazz we Wsoli!
Młodzi, utalentowani, wrażliwi i już doceniani – „Joanna Kucharczyk Quartet” zagrają we Wsoli 
w sobotnie popołudnie. W Muzeum Witolda Gombrowicza artyści wykonają piosenki ze swojej 
płyty „More”, a repertuar wzbogacą utworami Przybory i Wasowskiego. Na koncert zapraszamy 
więc nie tylko miłośników jazzu.

Dźwięki fortepianu (Nikola Ko-
łodziejczyk), kontrabasu (Andrzej 
Zielak), perkusji (Karol Domań-
ski) oraz zmysłowy głos Joanny 
Kucharczyk tworzą lekkie i kojące 
melodie. Muzycy w dziewięciu au-
torskich utworach odnaleźli idealną 
harmonię pomiędzy tradycyjnymi 
i współczesnymi brzmieniami mu-
zyki jazzowej, nadając jej własną 
wrażliwość i treść. To propozycja 
dla tych, którym mocno daje się 
we znaki codzienny stres. Czyli dla 
wszystkich.

O tym, jak pozytywnie publicz-
ność przyjmuje muzykę i głos Jo-
anny Kucharczyk świadczyć mogą 
choćby nagrody, które zdobyła, 
m.in. II miejsce oraz Nagroda Pub-
liczności na Międzynarodowym 
Festiwalu Voicingers (Polska, 2012). 
Jest laureatką także II miejsca na fe-
stiwalu Nomme Jazz (Estonia, 2013, 
zdobyła tytuł Najlepszego Wokalisty 
na Johny Raducanu’s Jazz Festival 
w Rumunii, a także prestiżowe za-
proszenie od Norweskiej Akademii 
Muzycznej do udziału w festiwalu 
jazzowym Serendip w Oslo.

O oprawę muzyczną koncertu 
zadbają wybitni instrumentaliści, 

m.in. Nikola Kołodziejczyk, piani-
sta, kompozytor i dyrygent. Uczył 
się pod kierunkiem znakomitych 
pedagogów – Ireny Rolanowskiej, 
Andrzeja Jagodzińskiego, Emilia-
na Madeya, Edwarda Anthony’ego 
Partyki, Wojciecha Niedzieli. Jest 
nominowany w tym roku do jazzo-
wego „Fryderyka” aż w trzech kate-
goriach: Artysta Roku, Album Roku 
i Fonografi czny Debiut Roku. 

Zapraszamy na koncert w sobo-
tę, 25 kwietnia, o godzinie 17.00. 
Wstęp wolny!

Wszystkich zainteresowanych 
dowiezie z Radomia do Wsoli bez-
płatny autobus, zbiórka o godz. 
16.15 na pierwszym przystanku 
przy ul. Chrobrego (Chrobrego/
Czysta w kierunku Michałowa). 
Powrót po koncercie około godzi-
ny 18.30.

Co w majowe święta...
Święto 1 Maja zacznie się w Radomiu, podobnie jak przed rokiem, manifestacją 
na placu Jagiellońskim, organizowaną przez Radę Miejską SLD oraz radomską 
strukturę OPZZ. Po wiecu, jego uczestnicy przejdą ulicami Focha i Żeromskiego, 
gdzie na wysokości parku im. Tadeusza Kościuszki nastąpi rozwiązanie 
uroczystości – poinformował Leszek Rejmer przewodniczący organizacji miejskiej 
SLD. W pochodzie zapowiedzieli też udział członkowie i sympatycy z powiatu 
radomskiego, a także gmin i powiatów z nim sąsiadujących.

Uroczystości 224. Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczną się w Rado-
miu o godz. 11.30 zbiórką jej uczestników 
przed gmachem Urzędu Miejskiego przy 
ul. Żeromskiego 53. Gospodarze uro-
czystości – płk pil. dr Adam Ziółkowski, 
Dowódca Garnizonu Radom i Radosław 
Witkowski Prezydent Miasta Radomia za-
praszają na nie wszystkich mieszkańców. 
Główne uroczystości odbędą się na placu 
Konstytucji 3 Maja przed i w Kościele Gar-
nizonowym. Po złożeniu meldunku przez 
dowódcę Garnizonu Radom, o godz. 12 
rozpocznie się msza św. Program uroczy-
stości zawiera też wystąpienie prezydenta  
Radosława Witkowskiego, Apel Poległych 
i złożenie kwiatów na płycie Grobu Nie-
znanego Żołnierza.

Przez cały weekend trwający do 5 maja, 
na Ziemni Radomskiej i południowym 
Mazowszu też będą się odbywać różnego 
rodzaju uroczystości. W Muzeum Wsi Ra-
domskiej – trzydniowy ,,Festyn ze Straża-
kiem Wojtkiem” popularyzujący strażacką 
służbę w ujęciu historycznym i współczes-
nym – informują druhowie Zbigniew Go-
łąbek Wiceprezes ZOSP RP na Mazowszu 
i Andrzej Szczych prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP w Radomiu.

2 maja swoje święto obchodzą strażacy 
Zwolenia i powiatu zwoleńskiego. W tym 
samym dniu jubileusz świętują druhowie 
OSP Podlesie, gmina Stromiec. Jubileuszo-
we imprezy organizują też leśnicy. Zaczy-
nają świętowanie ludowcy. Tak będzie przez 
cały maj, a nawet dłużej.   (M.K.)
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Pielęgniarki 
żądają zmian
Pielęgniarki z Radomia i regionu są kolejnymi w kraju, które żądają m.in. zwiększenia liczby 
pielęgniarek i położnych, wyższych płac, odciążenia ich pracą administracyjną oraz umów o 
pracę. – Zbyt mała liczba pielęgniarek i położnych i za dużo „papierkowej roboty” przekładają 
się na gorszą opiekę nad pacjentem. Stąd coraz częstsze przypadki opisywane w mediach, jako 
nasze zaniedbania – tłumaczą i prorokują, że w wyniku niskich płac „exodus pielęgniarek jest 
nieuchronny”. Cel: zmiany systemowe, które „zabezpieczą nie tylko pacjenta, nas wszystkich”.

W środowej konferencji praso-
wej zorganizowanej w Radomskich 
Szpitalu Specjalistycznym wzięły 
udział pielęgniarki i położne nie 
tylko radomskiej służby zdrowia, 
ale także z Grójca, Kozienic, Lip-
ska, Zwolenia czy Nowego Miasta 
nad Pilicą.

– Dosyć indywidualnego wydzie-
rania i walki z problemami każdego 
ośrodka. Odcinamy się od prób po-
litycznej manipulacji naszą sytuacją 
oraz od polityków, którzy na naszej 
sprawie chcą zdobyć elektorat. Tym 
bardziej, że każda z rządzących par-
tii dorzuciła do tego swój kamyczek 
– rozpoczęła Anna Trzaszczka, 
przewodnicząca Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych 
w Radomskim Szpitalu Specjali-
stycznym. – Niedobór personelu 
generuje niezadowolenie pacjenta. 
Jesteśmy merytorycznie przygoto-
wane do informowania pacjenta 
i opieki nad nim, ale przez zmiany, 
które dokonały się przez lata zosta-
łyśmy obarczone zadaniami, które 
nie są związane z naszym zawodem 
– mówiła dalej.

– Wykonujemy prace salowych, 
których jest także za mało, rozwo-
zimy jedzenie i wypełniamy mnó-
stwo dokumentów, czasem bardzo 
do siebie podobnych. Brak czasu 
także wpływa na jakość prowadzo-
nej dokumentacji. Od nas wyciąga-
ne są konsekwencje. Wykonujemy 
także prace personelu pomocni-
czego, który został zlikwidowany 
ze względu na oszczędności. To 
wszystko sprawia, że nie mamy 
czasu dla pacjenta. Nas już nie ma 
przy ich łóżkach. Nasz zawód zo-
stał odhumanizowany – wyjaśniała 
przewodnicząca.

Tłumaczyła także, że coraz wię-
cej bardziej doświadczonych pie-
lęgniarek pracuje na dwóch, trzech 
etatach. – Nie jesteśmy cyborgami. 

Jeśli ktoś przestaje domagać, nie ma 
go jednocześnie w dwóch czy trzech 
miejscach. Może się zdarzyć, że jed-
nego dnia zaniemoże kilkadziesiąt 
pielęgniarek. Co się wtedy stanie, 
łatwo sobie wyobrazić – dodała.

Przedstawione statystyki obrazu-
ją, jak się ma liczba pielęgniarek i po-
łożnych (na 1000 pacjentów) w Ra-
domiu i regionie, do ogólnopolskich 
i światowych. I tak: Na Mazowszu 
na 1000 pacjentów przypada 5,57 
pielęgniarek, w Polsce 5,2.

Według europejskiego indek-
su Polska plasuje się na szóstym 
miejscu – od końca. Za nami są: 
m.in. Węgry, Macedonia, Serbia. 
Przewyższają nas natomiast m.in: 
Czechy (8,1), Szwecja (11), Niem-
cy(11,3), Norwegia (14,4), Islandia 
(14,5) oraz Szwajcaria – z najlep-
szym wynikiem – 16 pielęgniarek 
na 1000 pacjentów.

– Mamy świadomość, że naszej 
pracy nie wykonujemy jak należy, 
jak byśmy chciały. Coraz częściej 
w mediach pojawiają się przypad-
ki opisywane jako zaniedbania, 
a winnych szuka się wśród nas. Pa-
cjent ma prawo wiedzieć, dlaczego 
jest nas tak mało. Nasz zawód spro-
wadzono do instrumentalnego wy-
konywania zadań. Przez lata wycisza 
się w nas mechanizm dbania o od-
czucia pacjenta. Wiemy, że pracuje-
my na „tykającej bombie” – dodała.

Inną kwestią, którą podnoszą 
protestujące, są niskie płace, ha-
mujące napływ nowych pielęgnia-
rek. I tak w RSS wynagrodzenie 
zasadnicze (bez dodatków np. za 
wysługę lat, funkcyjnych) wynosi 
brutto: 2 tys. 411 zł, na Józefowie: 
2 tys. 758 zł, w Krychnowicach: 
2 tys. 600, Kozienicach: 1 tys. 839 zł, 
Lipsku: 2 tys. 196, Grójcu: 2 tys. 15 zł, 
Nowym Mieście n. Pilicą: 1 tys. 681, 
Iłży: 2 tys. 60 zł, Przysusze: 2 tys. 118, 
Zwoleniu: 1 tys. 840.

– Szacuje się, że w ciągu tylko 
dwóch najbliższych lat odejdzie 
blisko 300 pielęgniarek i 40 po-
łożnych. Pielęgniarki migrują 
za granicę, gdzie są bardzo ce-
nione i mają zapewnioną lepszą 
sytuację materialną i bytową 
– mówiła Małgorzata Sokul-
ska, sekretarz Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. – Od 
dawna domagamy się zaintere-
sowania naszym środowiskiem. 
To są nasze postulaty, których 
wprowadzenia żądamy na po-
ziomie systemowym – dodała.

Pielęgniarki mówiły także 
o konieczności stałego podno-
szenia kwalifi kacji przez pie-
lęgniarki, (co narzuca ustawa) 
przy czym koszty kursów do-
szkalających ponoszą one same. 
Podkreślają, że protest nie jest 
skierowany przeciwko kierow-
nikom i dyrektorom placówek, 
którzy mają związane ręce, 
ale oczekują od nich odwa-
gi, by razem z pielęgniarkami 
i położnymi przyłączyli się do 
protestu.

– Exodus polskich pielęgnia-
rek jest nieunikniony. Państwo 
doprowadziło do tego, że szpital 
ma generować zyski. Z pacjenta 
zrobił się „świadczeniobiorca”, 
a z lekarza „świadczeniodawca”. 
Jest nam bardzo przykro, ale 
nie mamy innego wyjścia. Zyski 
i straty stały się dla polskiej służ-
by zdrowia priorytetem – dodała 
Trzaszczka.

Obecnie w RSS prowadzone 
są mediacje. Brak konkretnych 
decyzji krajowych decyden-
tów na poziomie systemowym 
spowoduje ogłoszenie protestu 
ogólnopolskiego pielęgniarek 
i położnych, który przekształci 
się w strajk ogólnopolski.

Źródło: radom24.pl

Recytatorski 
narybek

Członkowie Towarzystwa Kul-
tury Teatralnej w Radomiu, prawie 
w składzie całego zarządu tj. Cze-
sława Jakubska, Adolf Krzemiń-
ski, Marian Popis i Jerzy Iwański, 
chyba nie po raz pierwszy spędzili 
pracowicie kilka dni w charakterze 
jurorów, tym razem XXXIII Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego. 
Został on rozstrzygnięty w MOK 
,,Amfi teatr” Kuźnia Artystyczna 
mającym siedzibę przy ul. Daszyń-
skiego 5. Po przesluchaniu ponad 
setki uczestników i żywej wymianie 
opinii, jurorzy przyznali 24 nagro-
dy i 32 wyróżnienia. Z dyplomami 
laureatów wrócili do swych szkół, 
miast i wsi: Julia Tomczyk z Lipska, 
Aleksandra Kwiatkowska z Warki, 
Szymon Cuprjak z Mogielnicy, Ka-
rolina Babula z Kozienic, Bartosz 
Ambroziński z Przysuchy, Natalia 

Ukleja z Grójca, Aleksandra Dypa 
z Iłży, Oliwia Ćwiklak, Iga Dziewit 
i Nikol Wieczerzyński ze Zwolenia, 
Wiktoria Sielwanowska z Iłży, Alek-
sandra Zaborowska z Lipska, Mar-
tyna Czachurska i Kinga Pruszczyk 
z Białobrzegów, Klaudia Siek z Ra-
domia, Zofi a Płonowska z Tarczyna, 
Lena Brzeźniak, Igor Musioł i Jakub 
Tarabasz z Szydłowca oraz Ernest 
Jarosiński, Dawid Lis i Klaudia Wiś-
niewska z Radomia. Radomski kon-
kurs recytatorski, tak mocno zako-
twiczony w tradycji i popularny w 
regionie, spełnia rzeczywiście rolę 
sprawdzianu skuteczności kuźni ta-
lentów recytatorskich wykuwanych 
mozolnie przez nauczycieli. Cenną 
nagrodą są dyplomy okazywane 
przez laureatów na pamiątkowej 
fotce. O wielu z nich usłyszymy 
jeszcze przy różnej okazji.

W przygotowaniu 
,,Granitowe Tulipany”

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Ziemi Radomskiej (siedziba przy ul. 
Rwańskiej 7, I piętro) czyni przygo-
towania do XIX edycji Gali Biznesu 
„Granitowy Tulipan”. Gala odbędzie 
się 12 czerwca, jak zwykle w sali 
koncertowej Urzędu Miejskiego. 
Postępy w przygotowaniach można 
śledzić, klikając na: stronę www.ra-
domskibiznes.pl i uważnie przeglą-
dając jej zawartość. Prezes IPHZR 
Artur Około-Zubkowski dowodzi, 
że celem dorocznego konkursu jest 
promocja najlepszych fi rm, produk-
tów, inwestycji, menedżerów, samo-
rządów, jak również instytucji, które 
w znaczący sposób przyczyniają się 
do rozwoju przedsiębiorczości na 
Ziemi Radomskiej. Realizowany od 
lat program promujący najlepsze 
efekty ekonomiczne i jakościowe 
oraz wybitne zdolności menedżer-
skie zyskał duże uznanie zarówno 
samych uczestników, jak i patronów 
oraz sponsorów, i na stałe wpisał się 
w kalendarz życia gospodarczego 

regionu. Patronami Honorowymi 
Konkursu są: Wojewoda Mazo-
wiecki, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezydent Ra-
domia oraz Prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej. Oni będą hono-
rować laureatów „Granitowymi 
Tulipanami”.
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III „Motocyklowa 
Pogoń za Wiosną”
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Konferencyjnego „Gnysiówka” w Garbatce-Letnisko, 
18 kwietnia br., odbyła się III „Motocyklowa Pogoń za Wiosną”. Organizatorem pogoni była 
Sekcja motocyklowa LKS Plon, Gmina Garbatka-Letnisko oraz Gminne Centrum Rekreacji, 
Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko. Gośćmi imprezy byli wójtowie sąsiadujących gmin 
Tomasz Adamiec z Policznej i Marian Zbigniew Czerski z Sieciechowa. Towarzyszyli im mo-
tocykliści i niezmotoryzowani miłośnicy wiosennego rajdu.

W chłodny sobotni poranek fani 
crossowych motocykli oraz qua-
dów pojawili się na tegorocznej III 
edycji „Pogoni za wiosną”. Przed 
rozpoczęciem pogoni zawodnicy 
biorący udział w imprezie, musie-
li się zarejestrować i przejść od-
prawę w trakcie, której zapoznali 
się z zasadami rajdu. O godz. 10. 
nastąpiło powitanie zawodni-

ków, przybyłych gości i otwarcie 
imprezy. 

Na godz. 10.30 zaplanowany był 
start zawodników. Plan trasy trudny 
i wymagający, oznaczenia w kolorze 
żółtym. Trasa dość długa licząca 
ponad 60 km, błądząc na trasie ten 
dystans można było bez problemu 
wydłużyć. Kilkudziesięciu zawodni-
ków na starcie. Odcinek specjalny to 

WYNIKI III POGONI ZA WIOSNĄ 
I miejsce Dariusz Zieliński
II miejsce Jarosław Majchrzak
III miejsce Mariusz Dzik
IV miejsce Marek Kalinowski
V miejsce ex aequo zajęli 
Mariusz Abramowicz oraz 
Dominik Gront

WYNIKI ODCINKA 
SPECJALNEGO
I miejsce Michał Borkowski
II miejsce Dariusz Rzemieniak
III miejsce Mariusz Abramowicz

O G Ł O S Z E N I E

Jubileusz 
100-lecia urodzin
Pani Julianny Baran
Sto lat to czas, który dla większości z nas – zwłaszcza na począt-
ku drogi życiowej – wydaje się nie do osiągnięcia… To czas, 
w którym można zebrać mnóstwo cennych doświadczeń i mą-
drość, i przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmiernej radości.

Pani Julianna Baran z Włady-
sławowa obchodziła setne uro-
dziny 30 marca 2015 roku. Dzień 
ten Jubilatka spędziła w gronie 
rodziny i przybyłych gości. Ży-
czenia szanownej Jubilatce złoży-
li: Zbigniew Gurtat – kierownik 
Oddziału Spraw Obywatelskich 
delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Pla-
cówki zamiejscowej w Radomiu, 
który przekazał okolicznościowy 
list od Premier Ewy Kopacz z gra-

tulacjami i serdecznymi życzenia-
mi i Renata Gajowiak – Kierow-
nik KRUS Placówki Terenowej 
w Zwoleniu, która wraz z życzenia-
mi i gratulacjami przekazała decyzję 
o dodatku specjalnym dla Pani Ju-
lianny. Życzenia dalszych i długich 
lat w zdrowiu i otoczeniu bliskich 
i znajomych złożyła delegacja 
Urzędu Gminy Policzna: Wójt To-
masz Adamiec i Sekretarz Teresa 
Marszałek, przekazując dostojnej 
Jubilatce kwiaty i upominek.

Pani Juliannie gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, życzymy zdrowia i pogody ducha 
na kolejne lata

Wójt Gminy Policzna informuje, 
że we wtorek 28 kwietnia 2015 r. od godziny 13.00 do godz.17.00 

będzie można podzielić się drogocennym lekiem, jakim jest krew 
oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku 

w ambulansie – przy Urzędzie Gminy w Policznie.
 

Za oddaną krew każdy honorowy dawca otrzyma 8 czekolad oraz dodatkowy upominek. 
Krwiodawcy, którzy chcą otrzymać wyniki badań wirusologicznych oraz oznaczenie grupy krwi muszą zgłosić ten fakt w momencie rejestrowania się. 

Podczas rejestracji krwiodawcy muszą okazać się dowodem osobistym.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 48 6770039 wew. 45 lub w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11 w pok. nr 3.

Serdecznie Zapraszam 
Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec

Patronat – Wójt Gminy Policzna.

zawsze wyzwanie dla najtrwal-
szych i najbardziej ambitnych za-
wodników. Żeby spróbować swo-
ich sił na odcinku specjalnym, 
trzeba było najpierw ukończyć 
podstawowy plan trasy. 

Po wręczeniu nagród, gdy 
adrenalina już opadła, można 
było się przy ognisku rozgrzać 
i posłuchać muzyki.

Uczestnicy rajdu

Wójtowie gmin – Policzna Tomasz Adamiec (z mikrofonem) i Sieciechów Marian Zbigniew 
Czerski (w środku) życzyli zawodnikom udanej imprezy i szczęśliwego ukończenia trasy
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W 71. rocznicę 
walki pod Molendami
Uroczystości rocznicy bitwy pod Molendami mają zawsze swój niepowtarzalny klimat. Może 
sprawia to szum pradawnej puszczy kozienickiej, może śpiew ptaków nad mogiłą, poległych w tej 
walce partyzantów.

7 kwietnia 1944 roku, przeciw-
ko oddziałom partyzanckim BCh 
i AK, Niemcy wysłali około 3 tysię-
cy żołnierzy Wehrmachtu, żandar-
merii polowej i granatowej policji. 
Ta ostatnia tylko pozornie walczyła 
z naszymi partyzantami, strzelając 
nad ich głowami.

Pierwsze starcie miało miejsce 
na małym wiejskim cmentarzyku 
powstańców styczniowych. Tam, 
w zaciętej walce umożliwiającej wy-
cofanie się oddziałów partyzanckich 
do lasu, zginęło 9 partyzantów. Nad 

ciałem jednego z nich, szer. Wła-
dysława Stanisławka „Błyskawicy” 
niemiecki ofi cer miał powiedzieć 
słowa: „Tak musimy walczyć, jeśli 
chcemy podbić świat.”

Ogółem w bitwie pod Molen-
dami poległo 18 partyzantów, 
a 5 zostało rannych. To niewielkie 
straty, przy tak wielkiej przewadze 
przeciwnika. Oddziałom po kilku-
godzinnej walce udało się wyrwać 
z okrążenia. 

– Wolność nie jest dana raz na 
zawsze – powiedział wójt Gminy 

Garbatka-Letnisko Robert Kowal-
czyk. – Spotykamy się w tym miej-
scu, aby uczcić ofi arę tych, którzy 
tu walczyli. Zanim jednak przystą-
pimy do uroczystości, chciałbym 
prosić państwa o uczczenie minutą 
ciszy tych, którzy w tym roku od 
nas odeszli a byli kombatantami 
i uczestniczyli w naszych corocznych 
obchodach. Wspominamy dzisiaj 
majora Edwarda Małachowskiego 
i porucznika Antoniego Abramczyka, 
którzy odeszli na wieczną wartę. 

Nad mogiłą poległych party-
zantów pochyliły się sztandary 
środowisk kombatanckich, szkół, 
leśników i stowarzyszeń. Przed-
stawiciele władz samorządowych, 
społeczeństwa i uczniowie złożyli 
wiązanki i zapalili znicze. 

– Całe Mazowsze usłane jest ta-
kimi mogiłami, bo to jest świade-
ctwo naszego dążenia do wolności 
– powiedział wicemarszałek Leszek 
Ruszczyk. – Historia przechodziła 
przez nasz region pozostawiając 
właśnie takie pomniki. Ci, którzy 
spoczywają w tych mogiłach, jak 
powiedział w homilii ks. kanonik 
Augustyn Rymarczyk, proboszcz 
parafi i Garbatka Letnisko, zrobili 
swoje. Dali nam to, co mogli dać 
najcenniejszego. Dali nam wolność, 
a teraz każdy dzień nasz powinien 
być rzetelną pracą na rzecz wolnej 
ojczyzny. 

W uroczystości wziął udział kapi-
tan Eugeniusz Siwiec, uczestnik tej 
bitwy, ostatni jej świadek. Pożegnał 
poległych kolegów wzruszającym 
apelem do młodzieży i wierszem.

Organizatorami uroczystości był 
Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 
oraz Światowy Związek Żołnierzy 
AK Okręg Radom.

 Jacek Lombarski

Światowy 
Dzień Zdrowia
W miniony piątek uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zaprezentowa-
li społeczności szkolnej efekty pracy grup projektowych. 
Szczególnym gościem, a zarazem ekspertem, był kierownik 
Przychodni Vital Med doktor Dariusz Skoczylas.

Projekty miały na celu kształ-
towanie zdrowych nawyków 
żywieniowych wśród młodzie-
ży, integrację szkolnej społecz-
ności, uświadomienie uczniom, 
jak ważne jest zdrowe odżywia-
nie i zachęcenie ich do ekolo-
gicznego podejścia podczas 
przygotowywania codziennych 
posiłków. Prezentację projektów 
rozpoczęło przedstawienie pro-
fi laktyczne. Wywiad z najstarszą 
mieszkanką Garbatki-Letnisko 
– Panią Genowefą Tralalińską 
– dostarczył młodzieży odpo-
wiedzi na pytanie: „Jak przy 
zdrowiu długie lata trwać”.

Następne prezentacje uświa-
domiły gimnazjalistom, jak 
ważna jest dbałość o to, co jemy 
i jaki wpływ na nasz wygląd 

i samopoczucie ma dieta. Z zain-
teresowaniem obejrzano program 
Katarzyny Bosackiej „Wiem, co 
jem”. Młodzież przedstawiła także 
wyniki ankiet dotyczących odży-
wiania uczniów.

Na koniec doktor Dariusz Sko-
czylas odniósł się do wyników 
zaprezentowanych ankiet oraz 
odpowiadał na pytania zadawane 
przez uczniów. Dzień Projektów 
dotyczących zdrowia został nie-
zwykle ciepło przyjęty i cieszył się 
ogromną popularnością, nie tylko 
wśród młodzieży zaangażowanej 
w projekty, ale również wśród pozo-
stałych uczniów. Wszyscy zajadali 
się zdrowymi owocami oraz chętnie 
decydowali się na badanie poziomu 
cukru i pomiar ciśnienia.

 źródło: www.garbatkaletnisko.pl

Mogiła poległych partyzantów

Wiązanki kwiatów od samorządowców

Hołd poległym oddali członkowie ŚZŻ AK Koło Skaryszew
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Perły Powiatu 
wręczone
18 fi rm i gospodarstw rolnych z terenu powiatu radomskiego otrzy-
mało nominację do nagrody gospodarczej w Konkursie Gospodar-
czym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. W tym roku była to już 
czwarta edycja Konkursu. Wręczenie statuetek „Perła Powiatu” oraz 
nominacji odbyło się w piątek 17 kwietnia, w radomskiej Resursie.

Konkurs „Perła Powiatu” jest 
formą promowania najlepszych 
fi rm i gospodarstw rolnych, przed-
siębiorczości i innowacyjności 
w gospodarce powiatu radomskie-
go. Pokazuje i nagradza wyróżniają-
ce się osiąganymi wynikami ekono-
micznymi w minionym roku fi rmy 
i gospodarstwa rolne oraz promuje 
lokalne produkty. Kandydatów do 
nagrody „Perła Powiatu” zgłasza-
li m.in. burmistrzowie, wójtowie 
miast i gmin z terenu powiatu ra-
domskiego i organizacje społecz-
ne, a o przyznaniu nagrody decy-
dowała Kapituła Konkursu. W jej 
składzie byli: Mirosław Ślifi rczyk 
– starosta radomski, Teresa Maj-
kusiak – prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Wspólny Trakt”, radna 
powiatu radomskiego, Katarzyna 
Owczarek – wiceprezes Zarządu 
Izby Przemysłowo-Handlowej Zie-
mi Radomskiej, prof. Mirosław Luft  
– prorektor Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
i Maria Teresa Głowacka – kierow-
nik Terenowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Radomiu.

Firmy i gospodarstwa rolne oce-
niane były w dwóch kategoriach: 
Mała Firma Roku (mniej niż 50 
zatrudnionych), Firma Roku (po-
wyżej 50 pracowników), Małe Go-
spodarstwo Rolne (o pow. mniejszej 
niż 10 ha) i Gospodarstwo Rolne 
(o pow. powyżej 10 ha). Kolejną ka-
tegorią był „Produkt Roku”.

Uroczyste wręczenie statuetek 
„Perła Powiatu” zwycięzcom Kon-
kursu odbyło się w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska” w Radomiu 
i przebiegało w bardzo pogodnej 
atmosferze. Galę otworzył staro-
sta radomski Mirosław Ślifi rczyk. 

Przywitał gości, a zwycięzcom po-
gratulował wyróżnienia i życzył 
osiągania coraz lepszych wyników 
ekonomicznych. Podziękował im 
za dobrą pracę na rzecz rozwoju 
powiatu. Galę prowadzili dzien-
nikarka Magdalena Gliszczyńska 
i Włodzimierz Bojarski, zastępca 
naczelnika wydziału promocji 
Starostwa Radomskiego – znany 
z poczucia humoru, którego nie 
zabrakło przez cały czas trwania 
uroczystości. Dostarczał go zarów-
no prowadzący, opowiadając liczne 
anegdoty, jak też uatrakcyjniający 
Galę: kabaret „Nowaki” i Grupa 
Wokalna Resursy. 

Zwycięzcami Konkursu Gospo-
darczego Starosty Radomskiego 
„Perła Powiatu” zostali w kategorii:

„Mała Firma 2014 roku” – Insty-
tut Piękna Diamond – Natalia Ło-

zicka; „Firma 2014 roku” – Piekar-
nia Transport Samochodowy Beata 
Chełmińska; „Małe Gospodarstwo 
Rolne 2014 roku” – gospodar-
stwo Łukasza Janowskiego z Dęby 
w gminie Przytyk; „Gospodarstwo 
Rolne 2014 roku” – gospodarstwo 
Rafała Walkowskiego z Edwardowa 
w gminie Skaryszew.

W kategorii „Produkt Roku 
2014” zwycięzcą została „Wiata 
przystankowa – Stalbud” Marcina 
Palucha.

Ponadto Kapituła przyznała dwie 
nagrody specjalne i otrzymali je: 
Hurtownia RYBEX” – Paweł Jurek 
z Pionek, za dynamiczny rozwój 
fi rmy i działalność prospołeczną 
oraz pszczelarz Łukasz Murawski 
z Woli Wacławowskiej za wielolet-
nią działalność na rzecz rozwoju 
pszczelarstwa i aktywność eduka-
cyjną, społeczną i kulturalną.

Nominowanym i zwycięzcom 
brawami, na stojąco, gratulowali 
obecni na Gali wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Mazowsza Bożenna 
Pacholczak, radny Sejmiku Zbi-
gniew Gołąbek, wicemarszałek 
województwa mazowieckiego Le-
szek Ruszczyk, wiceprezydent Ra-
domia Rafał Rajkowski, członkowie 
Kapituły, burmistrzowie, wójtowie 
– słowem wszyscy obecni na sali. 
A brawa były gromkie i szczere. 

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Adam Dziedzic

Galę biznesu powiatu radomskiego otworzył starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk

Laureaci Konkursu Gospodarczego „Perła Powiatu” oraz towarzyszący im członkowie Kapituły Konkursu

Wśród uczestników gali zaproszeni goście. Na zdjęciu widoczni: prof. Mirosław Luft – prorektor 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Katarzyna Owczarek – wiceprezes 
Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, Teresa Majkusiak radna Rady Powiatu 
Radomskiego, Leszek Ruszczyk wicemarszałek województwa mazowieckiego, a także radny 
sejmiku Mazowsza Zbigniew Gołąbek, wiceprezydent Radomia Rafał Rajkowski oraz wójtowie 
gmin powiatu radomskiego

Gospodarze gali (od lewej): Mirosław Ślifi rczyk starosta radomski, Teresa Bartosiewicz prze-
wodnicząca Rady Powiatu Radomskiego, Leszek Margas wicestarosta radomski oraz gość gali 
Bożenna Pacholczak, wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowsza

Galę prowadzili: dziennikarka Magdalena 
Gliszczyńska i Włodzimierz Bojarski zastępca 
naczelnika wydziału promocji Starostwa 
Radomskiego.
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Młodzież się upija, 
bo bierze przykład z... rodziców
Po „napoje wyskokowe” sięgają coraz młodsze osoby, a zwykle 
zaczyna się niewinnie. Dodatkowo, dzisiejszy alkoholik różni się 
od tego sprzed lat. To często osoba wykształcona, dobrze usytuo-
wane społecznie, z dobrą posadą. Taki obraz utwierdza młodego 
człowieka w przekonaniu, że uzależnienie od alkoholu nie wpły-
wa destrukcyjnie na nasze życie. To jednak tylko pozory.

Dlaczego sięgamy po alkohol? 
Może on stanowić ucieczkę od zmar-
twień, dodatek do spotkań towarzy-
skich, być sposobem na samotność 
czy nudę. Nie bez winy jest także ła-
twość dostępu do alkoholu. Dlatego 
warto zadbać m.in. o atrakcyjność 
naszego wolnego czasu, szczególnie 
w przypadku młodzieży. Warto sta-
wiać nie tylko na sport, który uczy 
samodyscypliny, ale także rozwój 
intelektualny czy kulturalny.

Praktycznie przy wszystkich 
szkołach mamy nowe lub zmo-
dernizowane boiska i place zabaw, 

a placówki miejscowe prezentują 
coraz ciekawszą ofertę kulturalną. 
Także osiedlowe domy kultury za-
pewniają coraz szerszy wachlarz 
zajęć dodatkowych. W młodym 
człowieku najłatwiej wyrobić po-
stawy z zakresu profi laktyki anty-
alkoholowej. W ich przypadku jest 
ona najskuteczniejsza, ponieważ 
wtedy kształtuje się tzw. kręgosłup 
moralny.

Ważne są nie tylko działania 
mające na celu uświadomienie, ale 
także wsparcie dla osób, które są 
bardziej narażone np. ze względu 

na problem alkoholowy w domu 
lub najbliższym otoczeniu. Gmi-
na miasta Radomia od lat wspiera 
organizacje, które specjalizują się 
w pomocy osobom, które chcą z na-
łogu wyjść oraz prowadzą kampanie 
społeczne skierowane do młodego 
człowieka z zakresu profi laktyki. 
Dodatkowo fi nansuje wiele mło-
dzieżowych klubów czy letni wy-
poczynek dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Radomiu dzięki fi nansowemu 
wsparciu miejskiemu prowadzi ko-
lonie socjoterapeutyczne dla dzieci 

i młodzieży z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem. Często kwalifi kowa-
ne są do nich dzieci, które pocho-
dzą z rodzin zagrożonych nałogami, 
najczęściej wskazywanych przez 
pedagogów szkolnych czy MOPS. 
W 2014 roku w takim wypoczynku 
do Białki Tatrzańskiej skorzystało 
w sumie 120 dzieci.

– Na takich wyjazdach pokazu-
jemy jak można spędzić wolny czas 
inaczej niż ich rówieśnicy lub starsi 
koledzy, którzy wolny czas rozumieją 

jako picie alkoholu – mówi Włodzi-
mierz Wolski, dyrektor OIK w Ra-
domiu. Badania ankietowe przepro-
wadzone dwa lata temu pokazują, że 
w drugiej klasie gimnazjum stycz-
ność z alkoholem miało już 60 pro-
cent dziewcząt i 70 procent chłop-
ców. – Te dane nie są budujące, one 
utrzymują się na stałym poziomie, 
dlatego tak ważna jest profi laktyka 
– uważa dyrektor OIK.

– Zachowania młodych są wy-
kładnią zachowań rodziców. Je-
żeli każdej domowej imprezie czy 
uroczystości towarzyszy alkohol, 
młodzież się na tym wzoruje. Wy-
starczy z okazji początku, czy za-
kończenia roku szkolnego, przejść 
się po ogródkach piwnych, widać 
wówczas jak dużo młodzieży jest 
w stanie upojenia alkoholowego 
– dodaje Włodzimierz Wolski. 

 Marek Wiatrak

Językowa oferta Mariówki
Uczniowie Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Mariówce 
obchodzili Dzień Języków Obcych. Wzięli udział w międzyklasowych zawodach językowych oraz 
w zabawie w kalambury, gdzie mieli okazję wykazać się znajomością elementów kulturowych 
krajów anglo– i niemieckojęzycznych.

Spotkanie wzbogaciła prezen-
tacja multimedialna o Kanadzie, 
przygotowana przez jedną z uczen-
nic liceum. Dzień wcześniej odbyła 
się kawiarenka językowa. Po poczę-
stowaniu się słodkim ciasteczkiem 
młodzież losowała karteczki z zada-
niami w różnych językach obcych. 
Za poprawne wykonanie zadania 
16 osób otrzymało dodatkową słod-
ką nagrodę. Kolejnym elementem 
tegorocznego Dnia Języków Obcych 
był konkurs fotografi czny. Zdję-
cie opatrzone ciekawym hasłem 
w wybranym języku obcym wzięło 
udział w głosowaniu na szkolnym 
facebooku. Autor zwycięskiego 

zdjęcia otrzymał nagrody w posta-
ci pomocy edukacyjnych i słodkich 
upominków.

Pomagają wolontariusze Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste

Szkoły w Mariówce oferują ucz-
niom liceum i gimnazjum bogatą 
ofertę wymian międzynarodowych. 
Dlatego co roku zapraszani są do 
mariowskich szkół wolontariusze 
z organizacji Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (Akcji Znaku Po-
kuty/Służby dla Pokoju), w ramach 
której można wyjechać do Wielkiej 
Brytanii lub Niemiec. Ci młodzi lu-
dzie, oprócz prezentacji pracy wolon-

tariusza, prowadzą również zajęcia 
dla uczniów. W tym roku szkolnym 
szkoła gościła trzech wolontariu-
szy. Byli to: Olga z Ukrainy, Clara 
z Niemiec oraz Rodrique z Francji. 
Po przedstawieniu interesujących 
prezentacji multimedialnych swo-
ich krajów goście prowadzili zajęcia 
języka angielskiego i niemieckiego. 
Olga i Rodrique poprowadzili także 
bardzo ciekawe gry i zabawy języ-
ka angielskiego dla małych dzieci 
z przedszkola i klas 1–3 szkoły pod-
stawowej. Była to dla dzieci ekscytu-
jąca przygoda z językiem angielskim, 
miła nauka przez zabawę.

 (szkoły mariowskie) Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

ODDZIA£ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

MAJ–WRZESIEÑ 2015

PRZYSUCHA
PODCZAS II WOJNY ŒWIATOWEJ
W KOLEKCJACH PRYWATNYCH

Wyjątkowa 
wystawa

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza od 8 maja 2015 r. 
do zwiedzania wystawy: „Przysucha podczas II wojny światowej 
w kolekcjach prywatnych”. W ekspozycji, przygotowanej w 70. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej, znajdą się kolekcje pamiątek histo-
rycznych tworzone przez mieszkańców Przysuchy i okolic. Zaprezen-
towane zostaną odznaczenia, odznaki wojskowe i organizacyjne z lat 
1939–1945, a także: mundury niemieckie, elementy umundurowania 
i oporządzenia żołnierzy niemieckich i polskich, przedmioty związane 
z kuchnią polową i orientacją w terenie oraz mapy, książki, fotografi e 
i dokumenty.
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Major 
Dobrzański – 
zwykły człowiek
W przeddzień zbliżającej się 75. rocznicy śmierci majora Hu-
bala wspomnijmy go, nie jako dowódcę oddziału hubalczyków, 
którego poznaliśmy z fi lmu Bohdana Poręby „Hubal” i z książki 
Melchiora Wańkowicza „Hubalczycy”, ale jako ofi cera wojska 
polskiego II RP, sportowca, ojca rodziny.

Henryk Dobrzański urodził się 
22 czerwca 1897 roku. Kiedy miał 
niespełna 18 lat wstąpił w szeregi 
II Brygady Legionów Polski. Po 
zakończeniu I wojny światowej 
walczył o wyzwolenie Przemyśla, 
Lwowa i na Śląsku Cieszyńskim. 
Wraz z armią generała Hallera 
uczestniczył w przejmowaniu dla 
Polski Pomorza, a zaraz potem 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
i ostatniej „największej bitwie ka-
waleryjskiej XX wieku” pod Ko-
marowem 31 sierpnia 1920 roku. 
W okresie II RP zasłynął jako wy-
śmienity jeździec sportowy. Uczest-
niczył w wielu międzynarodowych 
(w tym w Olimpiadzie w Amster-
damie w 1928 roku) i krajowych 
zawodach hippicznych zdobywając 
szereg nagród i wielokrotnie zajmu-
jąc w nich czołowe miejsca. 

Po zakończeniu kariery spor-
towej w 1930 roku poślubił Zofi ę 
Zakrzeńską, a w 1932 roku urodziła 
się jego córka Krystyna. Wielokrot-
ne zmiany przydziałów służbowych 
wpłynęły na rozpad małżeństwa, 
które ostatecznie rozeszło się 
w Wilnie w 1937 roku. Ostatni 
przydział majora Dobrzańskiego to 
Wołkowysk. W maju 1939 przeszedł 
do rezerwy i powrócił do rodziny 
mieszkającej w Plechowie (dziś 
woj. świętokrzyskie). Tutaj zastał go 
wybuch wojny i rozpoczął się jego 
ostatni epizod życia, tak doskonale 
znany z fi lmu Poręby. 

Propaganda PRL nadała majoro-
wi Dobrzańskiemu miano pierw-
szego partyzanta i ostatniego żoł-
nierza kampanii wrześniowej. Ani 

to pierwsze określenie, ani drugie 
nie jest zgodne z prawdą. W czasie, 
kiedy major Dobrzański, bo jeszcze 
nie przybrał pseudonimu, zmierzał 
w kierunku Warszawy, partyzancką 
działalność zaczął prowadzić jego 
były dowódca ppłk Jerzy Dąmbrow-
ski. Była to postać dla propagandy 
PRL niewygodna, ponieważ walczył 
przeciw okupantowi sowieckiemu. 
Nie mógł więc zaistnieć w ofi cjalnej 
historiografi i. Również zanim major 
Dobrzański dotarł w Góry Świę-
tokrzyskich, pomniejsze oddziały 
z rozbitej armii prowadziły dywersyj-
ną robotę na okupujących już teren 
Polski Niemcach. Oddziały te nie 
przetrwały długo, ale były wcześniej 
niż powstał oddział majora Hubala. 
Nie był również ostatnim żołnierzem 
września. Do wiosny 1942 roku, ukry-
wając się w lasach świętokrzyskich 
i służąc jako lotny oddział ochra-
niający radiostację, utrzymał się 
20-osobowy oddział powrześniowych 
żołnierzy chor. Michała Kossaka. 
Różnica między tamtymi oddziałami 
a oddziałem majora Hubala polegała 
jedynie na tym, że Dobrzański jeszcze 
w trakcie walk wrześniowych rozpo-
czął swoją działalność z żołnierza-
mi, którzy stanęli w szeregu w dniu 
1 września. 

W rocznicę śmierci majora Hu-
bala pamiętajmy, że był to nie tylko 
wierny przysiędze żołnierz, wierzą-
cy jak wielu Polaków, że wiosenna 
ofensywa aliantów zakończy wojnę, 
ale również zwykły człowiek, ojciec 
kochający swoją siedmioletnią cór-
kę i tęskniący za nią.

 JaL

Rtm. Henryk Dobrzański w skoku przez przeszkodę na rumaku Mum Extra Dry – Nicea 1925 rok

Wystawa fotografi czna 
w Wolanowie
17 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
fotografi cznej przedstawiającej prawie 200 pomników i tablic upamiętniających Jana Pawła II.

Autorką zdjęć jest Magdalena 
Błażewicz – urodzona w Radomiu 
pasjonatka fotografi i oraz podróży. 
Posiada wiele pasji, takich jak zbie-
ranie widokówek, znaczków poczto-
wych czy starych monet, jednak jej 
„konikiem” jest fotografi a. Pomimo 
młodego wieku ma za sobą pasmo 
sukcesów, m.in. otrzymała nagrodę 
specjalną od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego za zestaw zdjęć 
„Zachód słońca w Augustowie”, 
została laureatką w konkursie fo-
tografi cznym pt. „Przyłapani na 
czytaniu” i „Śladami przydrożnych 
kapliczek” w Lipskim Centrum 
Kultury, jej zdjęcia publikowane są 
w czasopiśmie „Promyk Jutrzenki”. 
Na swoim koncie ma jeszcze wiele 
innych nagród i wyróżnień.

Wystawa „Pomniki Jana Pawła II” 
gościła już w wielu domach kultury, 
świetlicach, bibliotekach, szkołach, 
ale również w Sanktuarium w Kał-
kowie. Dziś te przepiękne zdjęcia 
możemy oglądać w Gminnym Cen-
trum Kultury w Wolanowie, jesz-

cze przez tydzień. Po tym czasie 
wystawa zostanie przeniesiona, 
od 4 maja 2015 r. będziemy 
mogli ją podziwiać w Kościele 
Św. Doroty w Wolanowie.

  Gminne Centrum Kultury 
w Wolanowie



10 Nr 82O G Ł O S Z E N I A

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

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

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

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

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.
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Sing Along po raz trzeci
Czternastego kwietnia już po raz trzeci Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu 
gościła najzdolniejszych językowo i muzycznie uczniów z radomskich szkół podstawowych podczas III Międzyszkolnego Festiwalu 
Piosenki Angielskiej „SING ALONG”. 

Usłyszeliśmy wspaniale brzmią-
ce głosy i porywające interpreta-
cje piosenek w języku angielskim 
w wykonaniu trzydziestu jeden ucz-
niów wyłonionych drogą eliminacji 
w czternastu radomskich szkołach 
podstawowych. Obok znanych 
dziecięcych piosenek uczestnicy 
konkursu zaprezentowali takie 
przeboje jak „Rolling In the Deep”, 
„Yesterday”, „Let the Music Heal 
Your Soul”, „Hallelujah”.

Patronat nad Festiwalem objął 
Radomski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli RODoN Radom. 

Prezentacje oceniało pod wzglę-
dem językowym, muzycznym 
i artystycznym jury w składzie: dy-
rektor metodyczny szkoły języków 
obcych City College p. Barbara 
Skrok – przewodnicząca jury, do-
radca metodyczny Radomskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

Joanna Siemiątkowska i konsultant 
wydawnictwa Oxford University 
Press Magdalena Biega.

Jury zdecydowało przyznać na-
stępujące nagrody:

Koncert poprowadzili: Agata 
Kwiecień-Żyła, Ania Szczepanow-
ska i Dawid Wróbel. 

Organizatorami Festiwalu na-
uczycielki języka angielskiego: 
Agata Kwiecień-Żyła, Katarzyna 
Pyciarz, Agnieszka Kutkowska, Re-
nata Pierzchalska i Justyna Połeć. 

Licznym sympatykom festiwalu, 
którzy zaangażowali się w jego or-
ganizację i wspierali nasze wspól-
ne dzieło serdecznie dziękujemy. 
Szczególne wyrazy podziękowań 
kierujemy do pań: Alicji Pukas, 
Emilii Zajączkowskiej, Iwony Bed-
nik-Szymańskiej, Elżbiety Rzecz-
kowskiej i Anny Franaszczyk za 
pomoc przy organizacji festiwalu.

Dziękujemy lokalnym mediom 
za patronat nad konkursem.

Nagłośnienie festiwalu zapew-
niło Oratoryjne Stowarzyszenie 
„Radość” 

Kategoria wiekowa: klasy 1–3
 I miejsce – Ewa Jakowienko, 

Bartłomiej Figura, 
Jakub Chodkowski – PSP nr 25
 II miejsce – Angelika Hernik 

– PSP nr 21
 III miejsce – Marta Giezgała 

– PSP nr 18

II kategoria wiekowa: klasy 4–6
 I miejsce – Maja Adameczek 

– PSP nr 31
 II miejsce – Bartłomiej Nowak 

– PSP nr 24 
 III miejsce – Aleksandra Siczek 

– PSP nr 33

Wyróżnienia: 
 Zuzanna Kaczor, 

Maria Kowalczyk – PSP nr 28
 Agnieszka Jastrzębska, 

Dominik Rot – PSP nr 29
 Katarzyna Górska – PSP nr 34

Nagrodę publiczności zdobyła 
Maja Adameczek z PSP nr 31. 

Teatralna środa
15 kwietnia wszystkie grupy teatralne działające w Kozienickim Domu Kultury pod okiem 
aktora i pedagoga Radosława Mazura, zaprezentowały efekty swojej ciężkiej pracy przed szerszą 
publicznością. Grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpiła w przedszkolu nr 4 
w Kozienicach, natomiast dziecięce i młodzieżowe grupy zaprezentowały się na scenie KDK.

Grupa teatralna UTW dzia-
ła od października 2013 roku. 
W tym czasie grupa przygotowała 
i zaprezentowała trzy spektakle: 
„Młodość i …”, „Smutna paję-
czyca” i „Lekarstwo na nudę”. Ten 
ostatni prezentowany jest obecnie 
w kozienickich przedszkolach. Jako 
pierwsze zobaczyły go dzieci z PP 
nr 4. Usłyszały popularne piosenki 
oraz wiersze Brzechwy i Tuwima, 
do których była przygotowana inna 
inscenizacja. Ważną rolę odgrywały 
rekwizyty wykonane własnoręcz-
nie przez uczestniczki warsztatów 
teatralnych. W przedstawieniu 
wystąpiły: Krystyna Fryziel, Le-
okadia Jakubowska, Teresa Pater, 
Jadwiga Bińczak, Alicja Czerska 
i Teresa Wójcik. W podziękowaniu 
za występ panie otrzymały z rąk 
dzieci piękne laurki. Specjalne po-
dziękowanie, od dyrektorki PP nr 4 
Elżbiety Seremak, otrzymał reżyser 
spektaklu Radosław Mazur. W pla-
nach są także spektakle w innych 
placówkach.

Natomiast wieczorem pozostałe 
grupy teatralne działające w KDK 
pod okiem aktora i pedagoga Ra-
dosława Mazura zaprezentowały 
zróżnicowane tematycznie spek-
takle. Pierwsze przedstawienie 
zatytułowane „Krzesło” wystawiła 
grupa „Za 15 kwadrans”, którą two-
rzą dzieci klas IV-VI. Popuściły one 
wodze swojej wyobraźni i stworzyły 
krótki spektakl, którego głównym 
bohaterem było właśnie zwykłe 
krzesło. Grupa wystąpiła w skła-

dzie: Dominika Giedyk, Michalina 
Jenżak, Zuzia Maj, Adaś Maciąg 
i Łukasz Wójtowicz. Drugie przed-
stawienie zatytułowane „Ambaras 
w bajkowym lesie” zaprezentował 
„Młodzieżowy Teatr Vanitas”, któ-
ry tworzy młodzież szkół gimna-
zjalnych i średnich. W spektaklu 
wystąpili: Marta Paleczna, Klaudia 
Bąk, Kasia Seremak, Błażej Doniec 
i Grzegorz Maciejewski. Za ob-
sługę techniczną odpowiedzialny 
był Hubert Smolarczyk. Stworzyli 
oni przezabawną parodię różnych 
bajek dla dzieci m.in. Czerwonego 
Kapturka, Kota w Butach, Krasno-
ludków czy Jasia i Małgosi. Ostat-
nie przedstawienie zatytułowane 
„Prosta historia” zaprezentowała 
grupa improwizacyjna „Apetyczne 
Krasnoludy z Kosmosu” w składzie: 
Ewa Wnuk, Błażej Doniec, Hubert 

Smolarczyk i Bartek Łukiewicz. 
Long Play, czyli długą formę im-
prowizacji, od początku do końca 
stworzyli na oczach publiczności. 
To właśnie publiczność wybrała 
miejsce akcji, czas i problem, który 
był głównym tematem przedsta-
wienia. Ostatecznie historia roz-
grywała się w centrum handlowym 
i poruszała problem hazardu pod-

czas wyścigów konnych. Młodzież 
fantastycznie poradziła sobie z tym 
tematem dostarczając publiczności 
wiele radości i powodując salwy 
śmiechu. Na zakończenie wieczo-
ru teatralnego głos zabrała dyrektor 
KDK Elwira Kozłowska, która po-
dziękowała wszystkim za wspaniałą 
ucztę teatralną. 

 Ola Pajda
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 Już sama nazwa: Stowarzyszenie ,,Nasza Inicjatywa”wskazuje, że mamy do 
czynienia z grupą osób profesjonlnie przygotowanych do prowadzenia dzialal-
ności, której się podjęli. Choć unijna perspektywa fi nansowa obejmująca lata 
2007-2013 już minęła, warszawskie Stowarzyszenie nadal użytecznie zagospo-
darowuje resztówki funduszy powstałych m.in. w wyniku realizacji różnego 
rodzaju projektow unijnych. Wiceprzewodnicząca Zarzadu Krajowego Dagma-
ra Staniszewska informowala, że tematyka adresowana jest nie tylko do osób, 
które ukończyły 50 lat życia lecz także np. do małych fi rm. W kwietniu ,,Nasza 
Inicjatywa’ przeprowadziła zajęcia szkoleniowe w hotelu ,,Iskra” w Radomiu. 
Miało m. in. na celu poszerzenie kwalifi kacji zawodowych uczestników. Podobny 
program zawierają kolejne dwudniowe zajęcia w Zbożennej koło Przysuchy. Na 
zdjęciu: Bogdan Socha (z lewej) podczas wymiany pogladow w przerwie zajęć 
szkoleniowych w Radomiu. 

 Dowodem na to, że prezydenci Radomia bardzo doceniali znaczenie roz-
strzygniętego 21 kwietnia Konkursu RADOM OBYWATELSKI jest ta fotka. 
Prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Anna Białkowska przewodzili 
Kapitule Konkursu. Włączyli się też szefowie wydziałów zainteresowani tematyką 
konkursu z racji pełnionych w UM stanowisk.

Po obywatelsku

 Kandydujący na Prezydenta 
RP Janusz Korwin-Mikke już po 
raz drugi odwiedził Radom. Tym 
razem spotkał się w ,,Resursie’ z 
liczniejszą grupą swoich zwolen-
ników niż kilka tygodni temu na 
Lotnisku Cywilnym w Radomiu. 
Przeważała młodzież i głównie 
młodszej generacji wyborcy zada-
wali JKM pytania. Zamierza to też 
uczynić Łukasz Molenda. Janusz 
Korwin-Mikke właśnie użycza mu 
mikrofonu.

Korwin bis

 Panie: Renata Mazur Sekretarz 
Powiatu Radomskiego i Joanna 
Wontorska Skarbnik Powiatu to 
niewątpliwie wyjątkowe perełki 
tejże instytucji. Nie dość, że mą-
dre, wykształcone i kompetentne, 
to jeszcze… piękne! Tę ostatnia za-
letę mogliśmy dostrzec i uwiecznić 
na fotografi i podczas fi nału tego-
rocznego Konkursu Gospodar-
czego Starosty Radomskiego i gali 
wręczania „Perły Powiatu”.

Grunt to postawić 
na... Perły

Inicjatywne stowarzyszenie

 Sekretarz Gminy Gózd Joanna Tkaczyk (w różowym sweterku) uczestniczyła w uroczystości wręczania najlep-
szym fi rmom i gospodarstwom rolnym nagrody gospodarczej Starosty Radomskiego. W towarzystwie wójta gminy 
Gózd Pawła Dziewita (widoczny z lewej) oklaskiwała zdobywców „Perły Powiatu”. Oboje, pani sekretarz i wójt, mieli 
powód do dumy. Wśród fi rm nominowanych do nagrody było Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe 
ANNA NIWIŃSKA DWOREK ANNA, zgłoszone przez wójta gminy Gózd.

Mieli powód do dumy

 Tak można zin-
terpretować spojrze-
nia panów (od lewej) 
radnego Sejmiku 
Mazowsza Zbignie-
wa Gołąbka i wice-
prezydenta Radomia 
Rafała Rajkowskiego, 
którzy uczestniczyli 
w Gali „Perły Po-
wiatu Radomskiego”. 
Trudno się dziwić 
takim spojrzeniom, 
gdy na scenie ra-
domskiej Resursy 
prezentowali się 
najlepsi przedsię-
biorcy w przemyśle 
i rolnictwie. Powiało 
optymizmem.

Patrz daleko 
i optymistycznie

 Dwaj panowie uwidocz-
nieni na fotce to Dariusz 
Tuszyński (z mikrofonem 
w ręku) dyrektor Oddziału 
Powiatowego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
w Lipsku i Robert Rdzanek 
właściciel gospodarstwa rol-
nego w miejscowości Borki 
(gmina Tczów, powiat zwo-
leński). Wygląda, że dyrektor 
usiłuje zachęcić rolnika do ja-
kiejś formy ubezpieczenia, a 
nieco zaskoczony propozycją 
szuka porady u… fotorepor-
tera. Ten nie był w stanie jej 
udzielić. Dopiero niedawno 
zajrzał na stronę internetową 
TUW w Lipsku, gdzie natra-
fi ł na pochwały wpisane przez 
ubezpieczających się w tym 
oddziale. Nie była to chyba 
promocja bez pokrycia. Więc 
warto chyba spróbować, lecz 
na zasadzie… wzajemności.Z wzajemnością...


