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Centrum 
już otwarte!
Długo oczekiwane  nowoczesne Centrum Kulturalno-Artystycz-
ne zostało otwarte  7 października. Po  przecięciu  symbolicznej 
wstęgi przez Burmistrza Kozienic Tomasza Śmietankę, poświę-
ceniu obiektu i krótkim przerywniku artystycznym,  nastąpiły 
krótkie przemówienia gospodarzy i gości.

Uczestnicy dowiedzieli, że 
zbudowane  przez radomską fi r-
mę  „Rosabud”, nakładem ponad 
40 mln zł, Centrum zmieni na ko-
rzyść  warunki działalności kul-
turalnej i artystycznej w gminie 
Kozienice. Placówka dysponuje 
salami   widowiskowo-konferen-
cyjnymi na 360 miejsc z ekranem 
fi lmowym, salą kameralną na 100  
miejsc, pracowniami: m.in. tańca, 
muzyki i  plastyki oraz mniejszymi 
pomieszczeniami dla grup zaintere-
sowań kulturalnych i artystycznych. 
Przede wszystkim przeniesie się 

tutaj inicjatywny Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka, oddział 
multimedialny Biblioteki Publicz-
nej oraz inne placówki zajmujące 
się rozwojem i upowszechnianiem 
kultury. Burmistrz Śmietanka i kie-
rownictwo Centrum zdecydowali, 
że do niedzieli włącznie jest ono 
otwarte dla wszystkich mieszkań-
ców miasta i gminy, pragnących 
zapoznać się z jego ofertą i możli-
wościami zaspokajania ich potrzeb, 
w tym  młodej generacji mieszkań-
ców miasta i gminy Kozienice. 

   Adam Dziedzic

Symboliczne przecięcie wstęgi 

Centrum wieczorem
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.Nowoczesna stawia na gospodarkę!
Wywiad z dr Katarzyną Kalinowską, liderką listy .Nowoczesna Ryszarda Petru w naszym okręgu wyborczym.

Tygodnik Radomski: Jest Pani lider-
ką listy .Nowoczesnej Ryszarda Petru. 
Czy mogłaby Pani przedstawić się w 
kilku słowach naszym Czytelnikom?

– Nazywam się Katarzyna Kali-
nowska. Pochodzę stąd, z Radomia. 
Ukończyłam IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Tytusa Chałubiń-
skiego. Studiowałam bankowość 
na Politechnice Radomskiej. Na 
uczelni, w której obecnie pracuję. 
Po studiach pracowałam w insty-
tucji fi nansowej w USA. Wróciłam, 
podjęłam pracę, obroniłam dokto-
rat w Szkole Głównej Handlowej. 
W międzyczasie założyłam rodzi-
nę. Mam wspaniałego męża oraz 
dwie świetne córki: 12-letnią Kingę 
i 3-letnią Kaję.
TR: Jakie są założenia programowe 
.Nowoczesnej?

– .Nowoczesna jako pierwsza 
rozpoczęła konsultacje społeczne. 
Zamiast psucia estetyki miasta 
dziesiątkami billboardów, wolimy 
bezpośredni kontakt z wyborca-
mi. Codziennie odwiedzamy setki 
mieszkań. Rozmawiamy z ludźmi 
i wsłuchujemy się w ich potrzeby. 
Dzięki temu powstał oddolnie pro-
gram .Nowoczesnej, który stawia na 
gospodarkę. Wolną, bez nadmiaru 
biurokracji i regulacji przestrze-
ni dla mikro, małych i średnich 
fi rm. Nowoczesna chce radykalnie 
uprościć przepisy. Podatki muszą 
być proste i w rozsądnym wymia-
rze, a nie wysokie i skomplikowane. 
Stąd nasza propozycja 3x16. Dobrze 
policzona. Będzie prościej, czyli le-
piej – za te same pieniądze.

Niskie płace i bezrobocie to wciąż 
największe bolączka południowego 

Mazowsza. Tych problemów nie 
rozwiążą obiecanki składane przez 
misie POPiSie, które budzą się 
z zimowego snu przed wyborami. 
Bezrobocie w Radomiu, czy Szyd-
łowcu wynika z niedopasowania 
kwalifi kacji pracowników z tym, 
czego oczekuje rynek pracy. Dla-
tego nasz program w dużej mierze 
koncentruje się na edukacji. Chce-
my powrotu do szkolnictwa zawo-
dowego i technicznego. Dobrym 
rozwiązaniem w tym kontekście jest 
otwieranie i rozwijanie kierunków 
praktycznych na uczelniach wyż-
szych. I język angielski – chcemy 
wprowadzić powszechny program 
nauki języka angielskiego. To jest 
podstawa. Tylko wtedy polski 
pracownik jest konkurencyjny na 
rynku pracy, nie tylko lokalnie, ale 
praktycznie wszędzie.
TR: A co w takim razie proponuje Pani 
dla regionu radomskiego?

– Region radomski boryka się 
z dwoma gigantycznymi problema-
mi. Pierwszy to bezrobocie, jedno 
z najwyższych w Polsce i niskie 
płace. Drugi to wyludnienie, praw-
dziwy exodus młodych ludzi. Aby 
je rozwiązać, trzeba zdiagnozować 
ich przyczyny. Władze muszą sobie 
uświadomić, skąd bierze się dobro-
byt, a on bierze się z pracy. Dlatego 
podstawowym zadaniem władz 
samorządowych i centralnych po-
winno być stworzenie sprzyjających 
warunków dla funkcjonowania 
i rozwoju, inwestowania i tworzenia 
miejsc pracy przez przedsiębiorstwa. 
Należy radykalnie uprościć prawo 
podatkowe tak, żeby nie podlega-
ło interpretacji. Należy ograniczyć 

liczbę regulacji zezwoleń i licencji. 
Mimo wysokiej stopy bezrobocia 
w Radomiu, przedsiębiorcy narze-
kają na brak fachowców i specjali-
stów. Nasze szkoły i uczelnie muszą 
przestać kształcić młodych ludzi do 
stania w kolejce po zasiłek. Regio-
nowi potrzebne jest stałe partner-
stwo i dialog biznesu z systemem 
edukacji. Postawmy na szkolnictwo 
zawodowe i techniczne. Zacznijmy 
kształcić specjalistów w kierunkach 
potrzebnych do rozwoju radom-
skiego biznesu. 
TR: Czy może Pani zaproponować 
konkretne rozwiązanie problemu 
bezrobocia w regionie radomskim?

– Jednym z podstawowych atutów 
Radomia jest jego położenie. Znaj-
duje się na przecięciu wielu szlaków, 
w samych centrum Polski. Jest więc 
idealnym miejscem na utworzenie 
nowoczesnego centrum logistycz-
no-przeładunkowego, zarówno dla 
transportu drogowego, kolejowego, 
jak i lotniczego. Przy jednoczesnym 
przystosowaniu portu lotniczego 
do transportu „cargo” jest to jedy-
na szansa dla samego lotniska, aby 
przestało być pustym muzeum i te-
matem drwin, a przyniosło miastu 
i jego mieszkańcom realną korzyść. 
Utworzenie centrum przeładun-
kowego, a także współdziałającego 
z nim biznesu, będzie ogromnym 
impulsem gospodarczym, który re-
alnie przełoży się na zmniejszenie 
bezrobocia – a w szczególności bez-
robocia wśród ludzi niskowykwalifi -
kowanych, co jest jednym z najwięk-
szych problemów Radomia.

 Materiał sfi nansowany przez 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
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Mniszek: festynowo i sportowo
W niedzielę, 27 września, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 
Armii Krajowej 72. Pułku Piechoty w Mniszku, wraz z mieszkańcami tej miejscowości, władza-
mi samorządowymi Gminy Wolanów i Powiatu Radomskiego oraz zaproszonymi gośćmi 
z Samorządu Województwa Mazowieckiego i instytucji krajowych, świętowali, w ramach Festy-
nu Sportowego, przekazanie do użytku kompleksu sportowego, wybudowanego i urządzonego 
w bardzo krótkim czasie.

Wójt gminy Wolanów Adam 
Gibała przypomniał uczestnikom 
uroczystości, że władze samo-
rządowe gminy podjęły decyzję 
o budowie w styczniu tego roku, 
po ogłoszeniu naboru wnio-
sków przez Urząd Marszałkowski 
w Warszawie. Wykonawca rozpo-
czął prace pod koniec kwietnia, po 
rozstrzygnięciu ogłoszonego prze-
targu. Realizacja inwestycji trwała 
pięć miesięcy. Jedyny, jak na razie 
w gminie Wolanów, kompleks spor-
towy tworzą boiska – piłki nożnej 
oraz wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej do koszykówki, pił-
ki siatkowej i tenisa. Powierzchnia 
obiektu ma 2584 metrów kwadra-
towych. Koszt budowy wyniósł 682 
tys. zł. Dotację w kwocie 180 tys. zł 
przekazało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Budowa stała się możliwa dzięki 
szybkim decyzjom podjętym przez 
Radę Gminy pod przewodnictwem 
Teresy Pankowskiej oraz wójta Ada-
ma Gibały i jego współpracowni-
ków. Samorząd gminy w niespo-
tykanym dotąd szybkim tempie 
zaakceptował wniosek zgłaszany 
w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Mazowie-
ckiego. Przewodnicząca Rady Gmi-
ny poinformowała uczestników 
Festynu Sportowego także o innym 
sukcesie. W dorocznym plebiscycie 
„Liderzy Regionu 2015” samorząd 
Wolanowa otrzymał wyróżnienie 
w kategorii „Gmina Innowacyjna”.

 27 września, już od samego rana, 
na boiskach rej wodziła młodzież, 
uczestnicząc m.in. w rozgrywkach 
o puchary – Wójta Gminy Wola-
nów i Wicewojewody Mazowieckie-
go. Aktu tradycyjnego przecięcia 
wstęgi dokonali gospodarze gminy, 

przedstawiciele PSP, władz powiatu 
radomskiego oraz zaproszeni re-
prezentanci władz wojewódzkich 
i instytucji krajowych, których na 
początku uroczystości powitał wójt 
Adam Gibała, wśród nich: Stanisła-
wa Brzózkę, Dyrektora Biura Klubu 
Parlamentarnego PSL w Warszawie, 
Zbigniewa Gołąbka, w jednej osobie 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
oraz Wiceprezesa Mazowieckiego 
Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Warszawie, Artura 
Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Warszawie, Mirosła-
wa Ślifi rczyka Starostę Radomskiego, 
Teresę Bartosiewicz Przewodniczącą 
Rady Powiatu w Radomiu i ks. kan. 
Adama Kuca, który zgodnie z trady-
cją poświęcił boiska sportowe.

Gospodarze i goście mieli okazję 
do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści, w większości wypadków celnie 

strzelając do futbolowej bramki. 
Trafne strzały oddali: przewodniczą-
ca Rady Gminy – Teresa Pankowska 
i Wójt Gminy Adam Gibała. Goście 
z powiatu radomskiego i Warszawy 
też udowodnili, że potrafi ą jeszcze 
zmylić bramkarza. Po sprawdzianie, 
ww. goście pogratulowali gospoda-
rzom gminy inwestycyjnego sukcesu, 
a uczniom i młodzieży z miejsco-
wości Mniszek, zgodnie z hasłem 
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”, 
życzyli sprawności fi zycznej na dłu-
gie lata. Zbigniew Gołąbek przekazał 
gratulacje także w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika i wicemarszałka Leszka 
Ruszczyka oraz pamiątkowy gadżet 
Misia Strażaka i cenne książki dla 
biblioteki. Do Artura Dąbrowskiego 
mogą z większą nadzieją uśmiechać 
się rolnicy, samorządowcy i strażacy. 
Starosta Mirosław Ślifi rczyk, po zło-
żeniu gratulacji, przyrzekł podtrzy-
manie współpracy z Gminą Wolanów 
w przebudowie ważnych odcinków 
dróg powiatowych i gminnych, 
a przewodnicząca Rady Powiatu Te-
resa Bartosiewicz (na dobry począ-
tek) wręczyła dyrektor miejscowej 
szkoły, Izabeli Żurek, futbolówkę. 

Po ofi cjalnych uroczystościach 
licznie zgromadzona publiczność 
świetnie bawiła się oklaskując wy-
stępy „Krakowiaków” z klas drugich 
oraz zespołów ludowych, na czele 
z oczkiem w głowie władz gminy 
„Wolaniankami” prowadzonymi 
przez dwie Barbary – Waśkiewicz 
i Siudy.

Rozgrywki sportowe, występy ar-
tystyczne i tańce trwały do późnych 
godzin wieczornych. W roli gwiazd 
imprezy wystąpili tym razem – Je-
rzy Kryszak i zespół PLAYBOYS.

  Mieczysław Kaca

Wspólne, jednoczesne przecinanie wstęgi

Na widowni tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Jak doszło do budowy opowiedział wójt 
Adam Gibała

Stanisław Brzózka, Zbigniew Gołąbek, Teresa Bartosiewicz, Mirosław Ślifi rczyk i Artur Dąbrowski 
gratulowali i zachęcali do gier zespołowych

Zgodnie z tradycją ksiądz Adam poświęcił nowy kompleks sportowy

Wójt Adam Gibała popisał się celnym strzałem, podobnie przewodnicząca Teresa Pankowska

Część artystyczną rozpoczęli „Krakowiakiem” uzdolnieni uczniowie klas drugich PSP
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Warto pomagać!
Rozmowa z dr Anetą Śledź, koordynatorką kampanii „Zrozumieć Alzheimera” 

oraz projektu „Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego”, 
kandydatką na Posła RP z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP.

 Witam Panią, od czasu naszej ostat-
niej rozmowy można zauważyć, że 
coraz bardziej angażuje się Pani w 
życie miasta i regionu radomskiego. 
Proszę powiedzieć, czym Pani teraz 
się zajmuje? 

 – Również witam serdecznie. 
Pracy mi nie brakuje. Od sierpnia 
prowadzimy Radomską Akademię 
Rozwoju Regionalnego (RARR), 
w ramach której wraz z naszymi 
partnerami: Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych 
oraz Departamentem Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w War-
szawie organizujemy bezpłatne 
szkolenia dla organizacji poza-
rządowych oraz przedsiębiorców 
z regionu radomskiego z możliwości 
pozyskania dotacji z funduszy Unii 
Europejskiej. Obecnie ruszyła już II 
i ostatnia edycja projektu. Przed nami 
jeszcze szkolenia w Biało brzegach 
(12 października), Przysusze (14 paź-
dziernika), Skaryszewie (15 paździer-
nika), Warce (16 października) oraz 
Kozienicach (19 października). 
Wszystkie informacje oraz formu-
larz zgłoszeniowy znajdują się na 
stronie www.pcbfundacja.org. 
 Dlaczego warto uczestniczyć w tych 

szkoleniach?
– Ponieważ jesteśmy najlepsi 

(śmiech). To prawda. Szkolenia 
prowadzone są przez instytu-
cje bezpośrednio zaangażowane 
w ogłaszanie i ocenianie konkursów, 
a więc ci eksperci, którzy prowadzą 
nasze szkolenia, będą także oceniać 
wnioski. Kładziemy nacisk na in-
formacje praktyczne, informujemy 
i zachęcamy do korzystania z dota-
cji zarówno z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego, jak i z programów 
krajowych oraz z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich wraz 
z osią LEADER. Informujemy także 
o instrumentach zwrotnych, takich 
jak pożyczki i fundusze poręczenio-
we. Na bieżąco obserwujemy tak-
że reakcje uczestników, zbieramy 
uwagi i staramy się modyfi kować 
program, aby uczestnicy mogli jak 
najwięcej skorzystać. 
 Co by Pani powiedziała tym, którzy 

zastanawiają się, czy warto starać się 
o dotacje unijne? 

– Żeby nie bali się zaryzykować. 
Fundusze unijne są szansą na roz-
wój przedsiębiorstw i tak należy je 
traktować. Jeżeli nie sięgną po nie 
fi rmy z regionu radomskiego, gdzie 
zmagamy się z zapóźnieniem go-
spodarczym, bezrobociem i prob-
lemami społecznymi, to skorzystają 
z tych środków fi rmy z Warszawy, 
Płocka czy Siedlec. Staram się po-
magać bo chcę, żeby przedsiębior-
stwa z regionu radomskiego się 
rozwijały i dawały ludziom pracę. 
 Zaangażowała się Pani także w po-

moc osobom chorym na Alzheimera 
i ich rodzinom. Skąd ten pomysł?

– Do tego projektu przymierza-
liśmy się od połowy roku, szuka-

liśmy dofi nansowania. Ostatecznie 
projekt ruszył skromnymi środka-
mi fundacji , ale nadal liczymy, że 
może po nowym roku uda nam się 
pozyskać dotacje z urzędu mar-
szałkowskiego lub z innych źródeł. 
Projekt nosi nazwę „Zrozumieć 
Alzheimera”, zaplanowany jest na 
kilka etapów, a jego głównym ce-
lem jest poprawa sytuacji tej grupy 
chorych oraz ich rodzin. 
 Co udało się już zrobić, a co jeszcze 

przed wami?
– Udało się przede wszystkim 

poruszyć opinię publiczną i przy-
kuć uwagę mediów, a to już dużo. 
W dniach 26–27 września w Ga-
lerii Słonecznej zorganizowaliśmy 
kampanię informacyjną na temat 
specyfi ki choroby Alzheimera, jej 
objawów, problemów chorych i ich 
rodzin. Można było zasięgnąć prak-
tycznych porad z zakresu pielęgnacji 
chorego, form pomocy, możliwości 
opieki. Prowadzimy także badania 
ankietowe na temat sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej chorych i ich 
rodzin. Okazało się, że poruszyliśmy 
lawinę. 
 Jak należy to rozumieć? 

– Choroba Alzheimera to cho-
roba całych rodzin. Zazwyczaj dra-
mat rozgrywa się w czterech ścia-
nach i prowadzi do powolnej erozji 
psychicznej najbliższych, których 
przytłacza ciężar opieki nad obłoż-
nie chorym człowiekiem. Do tego 
dochodzi rozpacz związana z nieod-
wracalnymi zmianami osobowości 
chorego, który powoli zapomina 
kim jest. Tego nie da się opisać. Co-
dziennie dzwonią do mnie ludzie, 
którzy zmagają się z tym dramatem 
i którym tak naprawdę nikt nie po-
maga. Już wiem, że potrzebna jest sy-
stemowa pomoc obejmująca aspekty 
zdrowotne, prawne, psychologiczne. 
Boję się, że problem przerośnie mnie 
i moją fundację. 
 Jaki ma Pani plan?

– Nie poddaję się tak łatwo. Liczę 
na pozytywny odzew mediów oraz 
mieszkańców Radomia i regionu 
radomskiego. Potrzebujemy tego 
wsparcia jako mała organizacja. 
Obecnie przechodzimy do II fazy 
projektu, który obejmuje diagno-
zę stanu opieki nad chorymi na 
Alzhei mera w regionie radomskim. 
Diagnoza będzie robiona na pod-

stawie badań ankietowych, które 
roześlemy do wszystkich gmin 
i powiatów regionu radomskie-
go. Myślę, że wyniki tych badań 
zapoczątkują poważną dyskusję 
na temat sytuacji społeczno-eko-
nomicznej chorych, ich rodzin, 
a także ogólnie, sytuacji ludzi sta-
rych i chorych, potrzebujących 
stałej opieki. Mam nadzieję, że 
przy wsparciu Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz 
samorządów ziemi radomskiej, 
którzy pójdą za przykładem Ko-
zienic, naszego partnera, uda nam 
się poprawić zarówno opiekę nad 
chorymi, jak i udzielić wsparcia 
rodzinom. 
 Jaki będzie ostateczny rezultat 

tego projektu?
– Marzy mi się utworzenie 

regionalnej sieci pomocy dla 
rodzin i opiekunów chorych na 
Alzheimera, która z jednej strony 
służyłaby wsparciem psycholo-
gicznym, prawnym itp., z drugiej 
zaś, aktywizowałaby społecznie 
swoich członków, którzy staliby 
się partnerami władz lokalnych 
w zakresie opieki nad osobami 
chorymi na Alzheimera. Do tego 
będę dążyć i mam już plan, jak 
to zrobić. 
 Wiem, że kandyduje Pani do Sej-

mu z listy Komitetu Wyborczego 
Platformy Obywatelskiej. Dlacze-
go Pani coraz aktywniej angażuje 
się w politykę?

– Tak, startuję z listy PO z 11 
pozycji. Uważam, że sprawo-
wanie mandatu poselskiego da 
mi narzędzia do wprowadzania 
pozytywnych zmian, które będą 
służyły zwykłym ludziom. Chcę 
móc mieć wpływ na stanowienie 
prawa, by chroniło ono interesy 
obywateli, zwłaszcza tych najsłab-
szych, którzy często sami nie po-
trafi ą się obronić. Pragnę działać 
na rzecz uproszczenia prawa po-
datkowego, usprawnienia działań 
sądów, aby dać impuls do rozwoju 
polskich przedsiębiorstw. Jestem 
także obrończynią praw zwierząt 
i chciałabym także w tym zakre-
sie móc zrobić coś dobrego. 
 Dziękuję za rozmowę i życzę rea-

lizacji tych ambitnych planów.
– Dziękuję bardzo. 

 KB

Dr Aneta Śledź, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono i dr Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Gminy Kozienice ze współpracownikami podczas eventu w Galerii Słonecznej 
w Radomiu realizującym wspólny projekt pod nazwą ZROZUMIEĆ ALZHEIMERA

Kosze z… kieszeniami na odpady

Segregacja 
na „Żeromie”!
Trwałe, niepodatne na zniszczenie „kieszenie” na segregowa-
ne odpady instaluje się na „lastrikowych” koszach na śmieci, 
ustawionych na ul. Żeromskiego w Radomiu. Jeśli radomianie 
uznają je za przydatne i pożyteczne, program pilotażowy może 
objąć także inne ulice w grodzie nad Mleczną i być 
upowszechniany w innych miastach.

W ramach pilotażu Urząd Miej-
ski w Radomiu podpisał umowę ze 
Europejskim Stowarzyszeniem na 
bezpłatne użyczenie mu 35 koszy, 
które Stowarzyszenie, na zasadzie 
posiadanego autorstwa i na własny 
koszt doposaży dodatkowo w kie-
szenie służące do segregacji śmie-

ci. Jedna z kieszeni przeznaczona 
jest na plastikowe nakrętki, często 
zbierane podczas akcji promocyj-
nych lub imprez charytatywnych 
– oznajmił Rafał Rajkowski, wice-
prezydent Radomia.

 – Radom jest jedynym miastem, 
gdzie taki eksperyment przeprowa-
dzamy – zwierzył się prezes stowa-
rzyszenia Daniel Zawadzki. Projekt 
ma na celu to, żeby przechodnie 
nie tylko wrzucali drobne opako-
wania, resztki jedzenia czy niedo-
pałki papierosów lub inną drobni-
cę do rozstawionych betonowych 
śmietników, lecz zainteresowali się 
zainstalowanymi przy nich tzw. Kie-
szeniami, czyli chodzi inicjatorom 
o przeniesienie nawyku segregacji 
śmieci z mieszkania i innych obejść 
domowych także na ulicę, przy 
której robimy zakupy, a spacerując 
opróżniamy kieszenie, torby czy re-
klamówki ze zbędnych rzeczy.

– To projekt innowacyjny, który ma 
na celu edukowanie społeczeństwa. 
Potrwa miesiąc, do końca październi-
ka i mamy nadzieję, że przyniesie wy-
niki dające się ocenić czyli wymierne 
– opiniował wiceprezydent Rafał Raj-

kowski. Nadmienił, że po próbnym 
okresie władze samorządowe ocenią 
czy to dobry pomysł. Radomianie 
mają się na ten temat wypowiedzieć 
także w ankietach przeprowadzanych 
na „Żeromie”.

Zainstalowanie kieszeni na be-
tonowych na koszach stojących 

na głównym deptaku Radomia 
pozwoli sprawdzić, czy dbałość 
przechodniów o czystość i estety-
kę miasta osiągnęła już poziom, 
świadczący o ich kulturze poza do-
mem, w tzw. przestrzeni publicznej. 
Ulica Żeromskiego jest monitoro-
wana, co jeśli nie wyeliminuje, to 
w znacznym stopniu utrudni ewen-
tualne świadome niszczenie śmiet-
nikowych „kieszeni”, względnie po-
twierdzi niedostateczne reagowanie 
na dobre intencje przyświecające 
inicjatorom.

Kieszenie zostały wyprodukowa-
ne z mocnego materiału i wyraźnie 
oznakowane, informują o rodzaju 
wrzucanych śmieci: kolorem żółtym 
– plastik, nakrętki i metal, niebieskim 
– papier, zielono-białym – szkło, inne 
śmieci – białym. – Nie powiem, że 
kieszenie są niezniszczalne, ale wy-
konano je z trwałego materiału – za-
pewniał prezes Zawadzki.

Obiecujące jest już to, że kon-
ferencja prasowa zorganizowana 
29 września na placu przy ul. Że-
romskiego nr 53 cieszyła się dużą 
frekwencją dziennikarzy radom-
skich redakcji.   /M.K./
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Będę dbał o interesy 
OBYWATELI, nie partii
Zawalczmy o LEPSZĄ POLSKĘ

Poznaj mnie i moje poglądy
politykiem

Lista KUKIZ’15

pozycja nr

16

Dowiedz się więcej

tel. 661 616 878

www.iwanickipawel.pl

25 października

proszę o Twój głos

Nigdy nie byłem

ZAGŁOSUJMY NA NOWEGO POSŁA, 
NA PRAWDZIWĄ ZMIANĘ,

NA AGNIESZKĘ STOLARCZYK!

Zagłosuj 25 października na 13-stkę, lista nr 5 PSL
Jako praktyk w ochronie zdrowia chcę aktywnie 

uczestniczyć w tworzeniu dobrego 
ustawodawstwa w Polsce

Kim jest Agnieszka Stolarczyk?

 wieloletni pracownik ochrony zdrowia –  
od pielęgniarki po dyrektora 
 organizatorka wielu medycznych akcji profi laktycznych, społecznik
 inicjatorka innowacyjnych rozwiązań w opiece medycznej
 Kobieta Przedsiębiorcza – I miejsce w powiecie radomskim za 
najlepiej prosperujący Ośrodek Zdrowia

Czym się będę zajmowała w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej?

– Jako menedżer ochrony zdrowia chcę aktywnie uczestniczyć 
w tworzeniu dobrego, sprawnego ustawodawstwa w Polsce.

– Jako kobieta w średnim wieku, która widzi problemy polskiego 
społeczeństwa, będę walczyła o bezpłatne leki dla ciężko chorych, 
lepszą opiekę w przychodniach i szpitalach oraz o godne wynagro-
dzenia dla personelu medycznego. 

https://www.facebook.com/agnieszka.stolarczyk.33
http://www.agnieszkastolarczyk.radom.com.pl

Materiał pochodzi i jest fi nansowany przez Komitet Wyborczy PSL

ŚMIETANKA
BE ZPA R T YJN Y  K A NDY DAT  D O  SE JMU  R P M
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Żołkiewskiego oddawana 
miesiąc przed terminem
Na prawie miesiąc przed zakładanym terminem zakończyła się budowa węzła drogowego, 
w tym dwóch nowych wiaduktów na ulicy Żółkiewskiego. Na 7 października ustalono odbiór 
techniczny, po czym potrzebna będzie już tylko decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, dopuszczająca cały obiekt do ruchu.

– To wielka sprawa. To bardzo 
ważna dla miasta inwestycja, którą 
na dodatek udało się zrealizować 
przed czasem. Kiedy prace ruszały 
pojawiały się obawy, że nie zdążymy 
przed końcem roku i przyznane nam 
unijne dofi nansowanie możemy stra-
cić. Dziś już wiadomo, że wszystko się 
udało – mówi zadowolony prezydent 
Radosław Witkowski. Podkreśla, że 
węzeł na ulicy Żółkiewskiego ułatwi 
poruszanie się po Radomiu, a także 
usprawni ruch na drodze krajowej 
nr 12. – To także ważna inwestycja 
dla strażaków z jednostki przy ulicy 
Rodziny Ziętalów. Teraz mają oni do 
dyspozycji bezpośrednie połączenie 
z ulicą Żółkiewskiego – podkreśla 
prezydent. 

Budowa nowego węzła drogowego 
rozpoczęła się w marcu. Centralną 
jego częścią są dwie zupełnie nowe 
bliźniacze przeprawy, mające po 
cztery przęsła. Każdy z wiaduktów 
ma 93 metry długości i 17 metrów 

szerokości. Jezdnie na obiektach są 
szerokie na 11,5 metra. Dodatkowo 
po północnej i południowej stronie 
węzła powstały łącznice, częściowo 
biegnące śladem już istniejących 
jezdni. Południowy wiadukt został 
oddany do użytku we wrześniu. 

Z północnego kierowcy będą mogli 
korzystać za kilka dni. – Słowa uzna-
nia należą się tu wykonawcy prac, 
czyli fi rmie Strabag, która zdołała 
zakończyć budowę miesiąc przed 
terminem. Mam nadzieję, że przed 
nami więcej takich inwestycji, które 

będą realizowane solidnie i termi-
nowo – komentuje wiceprezydent 
Konrad Frysztak.

– Zakres inwestycji był identycz-
ny jak umowa dotycząca dofi nan-
sowania z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–

–2013. Na jej mocy dofi nansowa-
nie wyniesie 85 % wartości zadania. 
Całkowity koszt inwestycji to po-
nad 47,5 mln złotych – przypomina 
Janusz Kalinowski z Zespołu Infor-
macji Prasowej i Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu.   /x/
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Nie boję się PiS-u
Z Bogdanem Sochą, kandydatem Zjednoczonej Lewicy do Sejmu, rozmawia Agnieszka Wołk-Łaniewska.

 Pańskie hasło wyborcze brzmi: „Nie 
boję się PiS-u”. Naprawdę się Pan nie 
boi? Ani trochę?

– Nie boję się PiS-u, bo general-
nie nie boję się ludzi. I jeżeli Polacy 
rzeczywiście zdecydują, że PiS bę-
dzie rządził, to będę musiał to jakoś 
przeżyć. Jak my wszyscy.
 Zeszłym razem przeżywał Pan to 

inaczej, niż my wszyscy...
– To prawda, byłem z ramienia 

Samoobrony wiceministrem pracy 
i polityki społecznej w rządach 
Marcinkiewicza i Kaczyńskiego, 
a także członkiem Stałego Komite-
tu Rady Ministrów. Więc mogę po-
wiedzieć, że miałem bliski kontakt 
z Prawem i Sprawiedliwością. Znam 
ich metody sprawowania władzy, 
wiem, na co ich stać.
 Stać ich na dużo. Na przykład na to, 

żeby z powietrza zmontować prowo-
kację przeciw wicepremierowi w ich 
własnym rządzie?

– Rzeczywiście. I z perspektywy 
czasu widzę, że tego typu działania 
w wykonaniu naszego ówczesnego 
partnera koalicyjnego były regułą, 
nie wyjątkiem. Także ja spotykałem 
się z próbami badania, podpusz-
czania, testowania uczciwości i od-
porności na pokusy... Nie dałem się 
wtedy, nie martwię się o siebie i teraz. 
Tylko ludzi szkoda. Bo zamiast roz-
wijać Polskę, zacznie się znowu roz-
liczanie wszystkiego i wszystkich.
 To – przyzna Pan – spory przeskok: 

z rządu PiS na listę Zjednoczonej Le-
wicy.

– Tak i nie. W rządzie Prawa 
i Sprawiedliwości reprezentowałem 
Samoobronę w resorcie, który zaj-
mował się kwestiami społecznymi, 
a w tym zakresie program Samo-
obrony był bezspornie lewicowy.
 Na liście ZL jest Pan na 5 miejscu. 

Po co?
– Rozumiem, że chodzi Pani o to, 

że nie mam szans?
 A ma Pan?

– Zgoda – mniejsze niż „jedynka”. 
Ale chcę wykorzystać tę kampanię 
do zwrócenia uwagi wyborców na 
uprawiane przez polityczne elity 
manewry, które w istocie podwa-
żają demokratyczny sens procesu 
wyborczego. Jedną z nich jest taki 
mit, że wybiera się pierwszego 
z listy. Że – na kogo by się nie za-
głosowało – i tak wchodzi pierwszy. 
To nieprawda. Wchodzi ten, który 
dostanie najwięcej głosów na liście, 
kropka. To założenie, że wybór „je-
dynki” jest nieunikniony, to jedna z 
manipulacji elit, które oczywiście 
nie po to ustawiają listy – i siebie 
na ich czele – żeby wyborcy sami 
decydowali, kto zostanie posłem. 
Dlatego mówię wyborcom: stawiaj-
cie krzyżyk przy tym kandydacie, 
którego chcecie widzieć w Sejmie. 
To w końcu ma być Wasz poseł. 
 Naprawdę Pan sądzi, że liderzy par-

tyjni dopuszczą do takiej anarchii?
– Rzeczywiście, wiele robią, żeby 

temu zapobiec. Bardzo wyraźnie to 
widać np. na radomskiej liście PiS. 

Jedenaście miesięcy temu odbyły 
się wybory samorządowe, w któ-
rych z Prawa i Sprawiedliwości 
kandydowało wiele osób, cieszą-
cych się bardzo dużym prestiżem 
w swoich środowiskach. Jeden 
z nich, w jednym powiecie, zdobył 
dla PiS ponad 6 tys. głosów – to feno-
menalny wynik. Ale na liście do Sej-
mu go nie ma. Na jedynce jest poseł 
Marek Suski, słynny z zapraszania 
na listy „genetycznych patriotów”, 
a za nim lokalni aktywiści PiS, 
którzy cieszą się zaufaniem posła 
Suskiego – choć niekoniecznie 
wyborców. To jest taki komunikat: 
„Jeśli jesteście zwolennikami PiS, to 
macie głosować na tego, kogo partia 
Wam wskaże, a nie na tego, kto się 
Wam podoba”. W ten sposób poseł 
Suski gwarantuje sobie zdyscypli-
nowanie posłów z jego regionu – 
a przy okazji to, że nikt go nie wy-
przedzi w wyścigu na Wiejską.
 Jak komuś się nie podoba Suski, to 

może zagłosować na Dorna.
– Tak, na liście Platformy Oby-

watelskiej. Wydaje się, że w regio-

nie radomskim PO pobiła rekord 
cynizmu przy układaniu list. Czy 
naprawdę chodzi o to, że Ludwik 
Dorn to jest ta osoba, która w Sej-
mie będzie dobrze reprezentować 
wyborców regionu radomskiego? 
Czy też może Dorn to kij na Suskie-
go? Jak pamiętamy, Ludwik Dorn 
porzucił funkcję trzeciego bliźnia-
ka i odszedł z PiS, ponieważ – jak 
ogłosił publicznie – partia weszła 
na drogę „susłoizacji” i on, Ludwik 
Dorn, takiego upadku formacji nie 
akceptuje.
 Zapytam zatem: a jak jakiś wyborca 

PO nie lubi Dorna z PiS, to może sobie 
wybrać Wikińskiego z SLD? 

– To jest właśnie druga strona 
platformianego medalu. Marek 
Wikiński, poseł SLD czterech ka-
dencji, minister w rządach Leszka 
Millera i Marka Belki, właśnie we 
wrześniu tego roku doszedł do 
wniosku, że z przyczyn ideowych 
najbliżej mu do Platformy. Czy jest 
to sygnał, że region radomski PO 
bierze kierunek na lewo? Czy też 
może raczej kolejna – obelżywa dla 

naszej inteligencji – próba mącenia 
w głowach wyborców? Podstawo-
wym zadaniem kandydata Wikiń-
skiego jest odebranie paru głosów 
Zjednoczonej Lewicy. Ludziom le-
wicy, którzy poprą tego kandydata, 
serdecznie zalecam przyjrzenie 
się jego losom po wyborach, które 
najpewniej przegra. Pamiętajmy, że 
w Radomiu rządzi Platforma. 
 Strasznie Pan cyniczny.

– Może raczej rozgoryczony. Je-
stem stąd, z Przysuchy, stąd pocho-
dzi moja żona, tu mieszka prawie 
cała moja rodzina, ta ziemia jest mi 
szczególnie droga. I jest to ziemia, 
która szczególnie mocno dostała 
w kość w procesie „budowania ka-
pitalizmu”, a teraz pada ofi arą ludzi, 
którzy mają ją – delikatnie mówiąc 
– w nosie. Chodzę po ulicach Ra-
domia i widzę plakaty z hasłami 
„Wiarygodność i skuteczność”. 
A na plakatach faceci, którzy mniej 
niż rok temu dali się wybrać do sa-
morządu, opowiadając, jak to nic 
im nie leży na sercu bardziej niż 
dobro ziemi radomskiej. Jak to 

właśnie w samorządzie są decyzje 
i pieniądze, którymi można rozwią-
zać wszystkie bolączki społeczności 
lokalnych, poprawić infrastrukturę, 
oświatę, dostęp do służby zdrowia, 
zbudować w regionie krainę do-
brobytu i szczęśliwości... A teraz, 
11 miesięcy później, uznali, że rzą-
dzenie gminą czy sejmikiem im się 
znudziło, teraz chcą sobie porządzić 
Polską. Jeśli świeżo wybrany wice-
marszałek województwa po roku 
rusza do Sejmu z hasłem „Wiary-
godność i skuteczność”, to ja już nie 
wiem czy to jest bardziej śmieszne, 
czy bardziej cyniczne? Chcę wyko-
rzystać tę kampanię – wygram, czy 
przegram – aby mówić wyborcom, 
jak są manipulowani, jak są oszuki-
wani. W jaki sposób elity partyjne 
chcą wymusić na nich „odpowied-
nie” zachowanie, aby w Sejmie zna-
leźli się „odpowiedni” dla tych elit 
ludzie. Jestem przekonany, że wy-
borcy regionu radomskiego, tak jak 
obywatele całego kraju, oczekują na 
zmiany. A tych zmian nie przynio-
są ludzie, którzy od zawsze zajmują 
ławy poselskie. 
 A Zjednoczona Lewica jest inna?

– Na radomskiej liście Zjed-
noczonej Lewicy są autentycznie 
nowi kandydaci: ludzie z dużym 
doświadczeniem zawodowym 
i dorobkiem w swoich dziedzinach, 
którzy – z drugiej strony – jeszcze 
nigdy nie zasiadali w ławach parla-
mentarnych. Nie ma u nas ani jed-
nego byłego czy aktualnego posła. 
I to nas różni od Marka Suskiego, 
który jest posłem 14 lat, czy Ludwi-
ka Dorna, który zasiada w Sejmie 
od lat 18...
 Tak, rozumiem, że ma Pan nega-

tywną opinię o kontrkandydatach. 
Ale jest Pan pewien, że tego rodzaju 
negatywny przekaz przekona do Pana 
wyborców? 

– To nie jest negatywny przekaz. 
Nie mam takiego zamiaru. To, co 
próbuję przy okazji tej kampanii 
zrobić – to przedstawić wyborcom 
prawdę o mechanizmach wybor-
czych. Po każdych kolejnych wybo-
rach rozmawiam z ludźmi, którzy są 
bardzo zdziwieni, kiedy okazuje się, 
kogo tak naprawdę wybrali...
 I wyruszył Pan na taką krucjatę 

uświadamiającą? 
– Aż tak bym tego nie nazwał. 

Ale rzeczywiście, mam nadzieję, że 
uda mi się choć u części wyborców 
wywołać pewną refl eksję. Skłonić 
ich, aby do wyborów zaczęli pod-
chodzić w sposób racjonalny, a nie 
emocjonalny. Wybierać, a nie gło-
sować.
 I nic więcej nie obieca Pan swoim 

potencjalnych wyborcom?
– Obiecywanie zostawiam kan-

dydatom z innych komitetów. Ja 
mogę zagwarantować dwie rzeczy: 
będę zawsze mówił prawdę i nigdy 
nie sprzeniewierzę się ideałom le-
wicy i człowieczeństwa. Tylko tyle 
i aż tyle. 
 Dziękuję za rozmowę
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Kurs j. niemieckiego dla opiekunek seniorów 
w Radomiu. Po kursie praca gwarantowana. 

Atrakcyjne zarobki. Zapisy trwają! 

Zapraszamy – tel. 507 061 699.

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

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.

ATP Contrain Poland Sp. z o.o. 
(nr 5612) 

oferuje pracę 
w Holandii, Niemczech 

oraz Belgii.
Poszukujemy m.in. doświadczonych spawaczy, ślusarzy 

oraz tokarzy. Działamy również w branży rolniczej, 
ogrodniczej, przetwórstwie spożywczym i logistyce. 

Zapraszamy na spotkanie w Starachowicach
– dowiedz się więcej! Tel. 42 680 45 85, 

e-mail: rekrutacja@contrain.pl, www.contrain.pl

GDZIE MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ OSOBA UZALEŻNIONA
 Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia ul. Reja 30 
 Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia ul. Tochtermana wejście od ul. Narutowicza
 Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia ul. 1905 roku 21
 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Krychnowicka 1
 Klub Abstynenta „Wiktoria” ul. Wjazdowa 4

ALKOHOLIZM 
choroba czy przesąd !!!
Od wielu lat to alkoholizm był domeną mężczyzn, a z roku na rok 
przybywa coraz więcej pijących kobiet. Coraz to więcej kobiet 
i mężczyzn podejmuje leczenie w oddziałach odwykowych czy 

poradniach lub kierowane są przez Sąd. Po pomoc zgłaszają się 
kobiety i mężczyźni nie tylko z biednych rodzin, ale także kobiety 
i mężczyźni wykształceni i znaczące w społeczeństwie.

Wynika to ze źle pojętego równouprawnienia. Kobiety dorównać 
chcą także mężczyznom w piciu. Kiedyś kobiety alkohol wypijały 
od czasu do czasu np. nalewkę babuni, a dzisiejszych czasach 
piją dużo ilości piwa, wina czy wódki. Większość kobiet pije 

w samotności, choć mężczyźni także piją w samotności, ale nie 
jest to regułą ponieważ coraz więcej kobiet widać w pubie pijące 
piwo, na ulicy, z racji demokracji, równouprawnienia. 
W dzisiejszych czasach jest to normalne zjawisko.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE!

JAK ROZPOZNAĆ UZALEŻNIENIE
Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną ale nie beznadziejną. 
Według ICD-10 jest sześć objawów choroby alkoholowej.
1. Silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).
2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności 
w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia 
albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego 
poziomu).
3. Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie 
tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, 
rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, 
zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).
4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu 

(ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, 
potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania 
oczekiwanego efektu).
5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjem-
ności, zachowań i zainteresowań.
6. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej 
szkodliwości dla zdrowia pijącego. Jeżeli w ostatnim roku 
wystąpiły przynajmniej trzy objawy to świadczy, że osoba jest 
uzależniona od alkoholu. 
Większość ludzi wstydzi się i ukrywa swój problem alkoholowy, 
ponieważ kiedy zauważają, że nie mogą żyć bez alkoholu zaczy-
nają się kryć i pić w samotności. 

Czy można długo ukrywać problem alkoholowy 
Tak, ponieważ bywa, że kobieta, mężczyzna i jej cała rodzina 
się wstydzi. Nie dopuszczają do siebie myśli, że jest alkoholi-
kiem/czką i że powinni się leczyć tylko chronią ich i ukrywają ten 
problem przed rodziną i znajomymi, „co ludzie powiedzą”. 
Kobiety trudniej się leczy, ponieważ są mniej zmotywowane, 
brak im wsparcia. Mężczyzna mieszkający z alkoholiczką 
najczęściej zostawia ją i odchodzi do innej kobiety. Natomiast 
większość kobiet mieszka z alkoholikiem i żyje jego życiem, 

takie osoby nazywają się współuzależniona, które nie wiedzą jak 
pomóc osobie uzależnionej.
Czy pijący mężczyzna i pijąca kobieta jednakowo będzie odbie-
rana przez społeczeństwo? W sensie moralnym? Nie, ponieważ 
kiedy widzimy pijanego mężczyznę to nasuwa się myśl: ale 
pijany facet, ale to tylko facet. Natomiast o pijanej kobiecie 
mówi się: ale pijana kobieta, jak ona się nie wstydzi, wywołuje 
skandal.

Jak pomóc osobie uzależnionej, która nie chce się leczyć?
1. Można motywować do podjęcia leczenia w poradni odwykowej 
lub oddziale odwykowym.
2. Można zgłosić taką osobę do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

3. Jeżeli osoba nadużywająca alkoholu jest agresywna, należy 
dzwonić na Policję lub zgłosić do Prokuratury.
Wbrew pozorom kobietom nie jest łatwiej we współczesnym 
świecie żyć.

Jak się głębiej nad tym zastanowić, to alkoholizm kobiet świad-
czy o zaburzeniach ich tożsamości. Kobiety łatwo wchodzą 
w schematy podsuwane przez środki masowego przekazu. 
Dopasowują się do wymyślonych wzorców, które w gruncie 
rzeczy są im przecież obce. Kobiecie trudniej jest wyjść 
z nałogu, bo odnalezienie się w tym pomieszanym świecie trwa 
u nich dłużej niż u mężczyzn. To takie szukanie ciemnej drogi 

w ciemnym lesie. Dlatego naprawdę warto poprosić o pomoc. 
Natomiast większość mężczyzn nie chce się leczyć bo uważają, 
że sami sobie poradzą, niedopuszczają myśli, że są alkoholikami 
lub najzwyczajniej boją się, że zgłaszając się o pomoc już więcej 
się nie napiją alkoholu i dlatego często kłamią. Alkoholicy są 
mistrzami w kłamaniu, wymyślaniu historii z powodu psycholo-
gicznych mechanizmów uzależnienia.

Kiedy terapia pomaga?
Terapia jest skuteczna wtedy kiedy pacjent jest zmotywowany 
do terapii, wyraża jakiekolwiek chęci zmiany, realizuje zalecenia 
terapeutyczne. Jeżeli pacjent nie przejawia z żadnych z tych 

cech, to żeby był leczony w Nowym Jorku to i tak terapia będzie 
nieskuteczna.

 Jacek Kosiec

Zadanie współfi nansowane 
z budżetu Miasta Radomia
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Panny nie tylko 
za mundurem, 
ale i do niego!
Ślubowanie pierwszych klas mundurowych Szkół w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w tak uroczysty sposób 
odbyło się już siódmy raz. Parada uczniów wspólnie z podod-
działami w historycznych mundurach, w asyście Orkiestry Sił 
Powietrznych w Radomiu, przeszła po deptaku. – Panny idą nie 
tylko za mundurem, ale też do niego. I są w tym świetne! – po-
wiedziała Katarzyna Kołodziejska, dyrektor ZDZ w Radomiu.

W uroczystości na Placu Konsty-
tucji 3 Maja wzięli udział przedsta-
wiciele m.in. władz miasta, powiatu, 
województwa, wojska, policji, par-
lamentarzyści, kombatanci, dyrek-
torzy ZDZ w Kielcach i w Radomiu 
oraz rodziny uczniów.

Ślubowanie złożyło blisko 140 
uczniów klas pierwszych gimnazjum 
i klas ponadgimnazjalnych o profi lu 
mundurowym. Złożyli je także wy-

brani uczniowie klas o profi lu technik 
fryzjerstwa czy technik gastronomii. 
W defi ladzie wzięła udział także Kom-
pania Honorowa ZDZ czy pododdziały 
w historycznych mundurach. Opra-
wę muzyczną zapewniła natomiast 
Orkiestra Sił Powietrznych w Ra-
domiu, która za swój występ zebrała 
gromkie brawa. Dodatkową atrak-
cją był pokaz mody i fryzjerstwa 
w wykonaniu uczniów ZDZ.

Dyrektor Katarzyna Koło-
dziejska podkreśliła w prze-
mówieniu, że szkoła uczy pa-
triotyzmu i poszanowania dla 
drugiego człowieka, jednak 
to dom rodzinny uczy tego 
w pierwszej kolejności. – Cie-
szy nas, że tak wielu młodych 
ludzi chce rozwijać swoje pa-
sje i zainteresowania właśnie 
w naszych szkołach. Jestem 
przekonana, że obrana przez 
was droga będzie kontynuowa-
na na dalszych szczeblach edu-
kacji – powiedziała. – Widzę 
z jaką dumą prezentujecie się 
w mundurach – dodał Jerzy 
Wątroba, prezes zarządu ZDZ 
w Kielcach. Wśród licznych prze-
mówień wielokrotnie podkre-
ślano, jak istotnym elementem 
w procesie nauczania jest nauka 
patriotyzmu i poszanowania dla 
ojczyzny. Podczas uroczystości 
Światowy Związek Armii Krajo-
wej przyznał honorowe odznaki 
Akcji „Burza”.

– Za każdym razem staramy 
się dodać nowy element pod-
czas tej uroczystości, choć za-
wsze zachowany jest ceremoniał 
wojskowy. Zainteresowanie kla-
sami mundurowymi nie słabnie, 
a z roku na rok jest coraz więcej 
dziewcząt – dodała dyrektor Ka-
tarzyna Kołodziejska.

ZDZ w 2009 r., jako pierwszy 
w Radomiu, otworzył oddziały 
mundurowe. Dziś w szkołach 
przy ul. Saskiej działają klasy 
wojskowe, strażackie i policyjne. 
W 2013 roku po raz pierwszy 
utworzono ponadto pierwszą 
klasę gimnazjum o profi lu mun-
durowym. ZDZ współpracuje 
z Akademią Obrony Narodowej 
i Wyższą Szkołą Handlową, gdzie 
są kierunki kształcenia odpowia-
dające tym nauczanym w szko-
łach przy ul. Saskiej.   (cr)

101. rocznica walk pod 
Anielinem-Laskami

Od sześciu lat, z inicjatywy śro-
dowiska miłośników rekonstrukcji 
historycznych, na polach wsi Brzu-
stów rozgrywana jest inscenizacja 
walk pod Anielinem – Laskami 
z października 1914 roku. Było to 
pierwsze duże starcie legionistów 
komendanta Józefa Piłsudskiego 
z wojskiem zaborców. W tej bitwie 
poległo ponad trzystu młodych 
żołnierzy, którzy walczyli jak ich 
dziadowie w powstaniu stycznio-
wym o niepodległą Polskę. W 1918 
roku ich sen ziścił się. Polska, po 
123 latach niewoli, odzyskała nie-
podległość. 

Również w tym roku, 11 paź-
dziernika, przy mauzoleum legio-
nistów o godzinie 12. odbędzie się 
uroczystość zorganizowana przez 
wójtów gmin Garbatka i Pionki, 
Strzelców i członków Grup Rekon-

strukcji Historycznych, a na polach 
Brzustowa o godzinie 14. rozegra 
się inscenizacja bitwy.

 JaL

Od wielu lat, w październiku, szlakiem walk Legionów 
Polskich, wyrusza pieszy rajd Drużyn Strzeleckich. Ich drogi 
spotykają się przy pomniku – mauzoleum na cmentarzu 
legionistów w Żytkowicach. 

Zeszłoroczna inscenizacja walk pod Anielinem – Laskami

Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach

Katarzyna Kołodziejska – dyrektor zespołu szkół ZDZ w Radomiu otwiera uroczystość 
ślubowania uczniów pierwszych klas mundurowych
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 Na siedem dekad podzielili historię „budy”, jak onegdaj uczniowie nazywali swoją szkołę, 
organizatorzy Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szyd-
łowcu. Padały nazwiska znanych absolwentów, wśród nich arcybiskupa diecezji częstochowskiej 
Wacława Depo oraz posłów: Alicji Murynowicz i Adama Zimnickiego. Za zasługi edukacyjne 
w okresie 7. dekad, jubilatka została wyróżniona przez Marszałka Mazowsza Adama Struzika 
Medalem Pamiątkowym Pro Masovia wręczonym dyrektorowi Markowi Kopyckiemu przez 
Bożennę Pacholczak, od wielu lat wiceprzewodniczącą Sejmiku, także absolwentkę szydłowie-
ckiego „Sienkiewicza”. Aktu wręczenia dokonała wraz z Leszkiem Ruszczykiem, wicemarszałkiem 
Mazowsza i Zbigniewem Gołąbkiem, przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego tegoż Sejmiku. Zjazdowi absolwentów przyświecało hasło: 7 Dekad Liceum – są 
miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina.

Są miejsca, czasy i ludzie… Pasowanie na studentów
 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jako jedna z pierwszych zainaugurowała rok akade-

micki 2015/2016. Z tej okazji rektor uczelni dr Elżbieta Kielska dokonała aktu pasowania na 
studentów kilkunastu ,,pierwszoroczniaków”, jako wyselekcjonowanych reprezentantów ich 
tysięcznej rzeszy, w tym około dwustu zagranicznych, głównie z Ukrainy.

 Samorząd miasta Pionki nawiązał współpracę z ukraińskim miastem Wysznewe, zlokali-
zowanym w sąsiedztwie 4-milionowego Kijowa. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy 
nastąpiło na sesji Rady Miasta przez burmistrzów obydwu miast, jak się okazuje powstałych 
na bazie nowo wybudowanych ośrodków przemysłu zbrojeniowego. Burmistrzowie Romuald 
Zawodnik oraz Ilija Dikow (z prawej) liczą na to, że współpraca nie ograniczy się do okazjonal-
nej wymiany delegacji obydwu samorządów lecz obejmie również gospodarkę, kulturę, sport, 
wymianę młodzieży itp.

Pionki – Wysznewe

Samorządowcy pamiętają
 Każdego roku, w uroczystościach patriotycznych uczestniczą czołowi przedstawiciele władz 

samorządowych gminy Iłża. Podobnie było w niedzielę. Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa (na 
zdjęciu z prawej) przedstawił mniej emocjonalnie szerszy kontekst niespodziewanego ataku 
oddziałów niemieckich na zgrupowanie „Potoka” na Piotrowym Polu. Wraz z sekretarzem gminy 
i zastępcą burmistrza składają wieniec przy pomniku na cmentarzu.

Ślubowanie uczniów w mundurach
 Na placu Konstytucji 3 maja w Radomiu, przy pięknej pogodzie, ślubowali publicznie już 

po raz siódmy uczniowie pierwszego roku nauki klas mundurowych szkół prowadzonych przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. W inicjatywie radomskiego ZDZ uczestniczą 
też klasy mundurowe z województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu: Dyrektor radomskiego 
Oddziału ZDZ Katarzyna Kołodziejska dokonuje przeglądu klas mundurowych. Ślubowanie 
uczniów poprzedziła msza św. w kościele garnizonowym. 

 Każde spotkanie rocznicowe na iłżeckim 
cmentarzu i pod Pomnikiem Mauzoleum na 
Piotrowym Polu uzupełnia wiedzą o przebiegu 
hitlerowskiej obławy z pierwszych dni paździer-
nika 1944 roku, w której poległo, bądź zamordo-
wano w niemieckich obozach śmierci 59 party-
zantów. W tym roku uczestnicy wysłuchali m.in. 
ciekawej refl eksji mjr. Wojciecha Targowskiego, 
jedynego z żyjących jeszcze uczestników nie-
równej bitwy, który wracając wraz z kilkunasto-
osobowym oddziałem z wyprawy po żywność, 
natknął się na oddział obławy niemiecki w jed-
nej ze wsi. Na zdjęciu: mjr Wojciech Targowski 
i Rafał Nadgrodkiewicz – Prezes ŚZŻAK w Iłży 
podczas uroczystości rocznicowej na iłżeckim 
cmentarzu. Jedyny uczestnik

 Z udziałem 12 drużyn odbyły się na 
stadionie sportowym w Białobrzegach 
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. Uczestniczyli zwycięzcy 
eliminacji gminnych, w tym drużyna 
kobieca. Piecze nad przebiegiem rywa-
lizacji sprawował bezpośrednio druh 
Andrzej Oziębło, w jednej osobie Sta-
rosta Białobrzeski i Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP. Straża-
ckie drużyny i sekcje ćwiczą sprawność 
i zespołową gotowość do uczestnictwa 
w ewentualnej akcji gaśniczej lub ra-
towniczej właśnie m.in. w tego rodza-
ju zawodach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. Strażaków gotowość


