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DZIEŃ 
INŻYNIERA
Na ziemi radomskiej dokonania inżynierów i współ-
działających z nimi fachowców promowane są za-
zwyczaj jesienią w ramach Radomskich Dni Techniki 
i Wynalazczości. Zainteresowanie wzbudzał więc 
plakat zapraszający na sympozjum pt. „Rola inżyniera 
w rozwoju przemysłu” organizowane 4. marca w Wy-
dziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH.

Patronat nad sympozjum objęli 
prof. Zbigniew Łukasik – Rektor 
Uniwersytetu Techniczno-Huma-
nistycznego i prof. UTH Krzysztof 
Śmiechowski jako Prezes Zarządu 
Radomskiej Rady Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. Program zawierał też wy-
stąpienia trzech dziekanów, pro-
fesorów UTH: Marcina Kostrzewy 
– Wydział Inżynierii Chemicznej 
i Towaroznawstwa, Andrzeja Pu-
chalskiego – Wydział Mechaniczny 
i Tomasza Perzyńskiego – Wydział 
Transportu, Elektroniki i  Infor-
matyki. W omawianych tematach 
wiodącym był referat prof. UTH 
Krzysztofa Śmiechowskiego pt. 
„Rola inżynierów w  rewolucjach 
przemysłowych” i  wygłoszony 

przez prof. Ryszarda Świetlika pt. 
,,Efekt cieplarniany w pigułce dla 
inżynierów”.

Referenci przypomnieli, że 
Światowy Dzień Inżynierii Zrów-
noważonego Rozwoju został usta-
nowiony przez Światową Federację 
Organizacji Inżynierskich.

Krzysztof Śmiechowski nad-
mienił, że trudno jest zdefi nio-
wać nazwę inżynier. Wiadomo, że 
nadają ten tytuł wyższe uczelnie 
o charakterze technicznym absol-
wentom po ukończeniu przez nich 
studiów inżynierskich. Działal-
ność inżynierska umiejscowiona 
jest w przestrzeni między Naturą 
a Cywilizacją przemysłową. 

Zdaniem prof. UTH Krzysztofa 
Śmiechowskiego, dokonujące się 

zmiany, nie tylko w przemyśle, ro-
dzą oczekiwania od kadry kompe-
tencji: technicznych, inżynierskich, 
menadżerskich i społecznych.

Referat pt. „Efekt cieplarniany 
w pigułce dla inżyniera”, przedsta-
wiony przez prof. dr. hab. inż. Ry-
szarda Świetlika uzmysłowił słucha-
czom, że anomalie klimatyczne są 
badane przez naukowców od stuleci. 
Fizyk i matematyk Jean Babtiste Jo-
seph Fourier obliczył, że temperatu-
ra Ziemi jest wyższa niż wynikałoby 
to z promieniowania słonecznego, 
docierającego na jej powierzchnię. 
Inni zbadali, że energia słoneczna 
docierająca na Ziemię ulega prze-
kształceniom w  promieniowanie 
o mniejszej skali. Z kolei efekt cie-
plarniany na naszym globie jest 
wynikiem obecności w atmosferze 
pary wodnej (66%) oraz dwutlenku 
węgla (29%). Udział pozostałych 
gazów wynosi około 5%.

Przedstawione przy zastosowaniu 
technik audiowizualnych referaty 
wzbudziły zainteresowanie słucha-
czy wyrażane w dyskusji. Prof. dr 
hab. inż. Jerzy Żuchowski, który 

dziesiątki lat działalności nauko-
wej związał z ekonomią, oznaj-
mił, że współczesny inżynier nie 
może być omnibusem, lecz umieć 
korzystać z doświadczeń fachow-
ców z innych dziedzin m.in. eko-
nomistów. Jego zdaniem nie ma 
inżynierów zrównoważonego 
rozwoju. Trudne kwestie roz-
wiązują współcześnie zespoły 
naukowe grupujące specjalistów 
różnych dziedzin. Starają się 
wyważyć dążenie do zrównowa-
żonego rozwoju z  potrzebami 
społecznymi i nowoczesnością. 
Odnosząc się do zjawiska glo-
balnego ocieplenia stwierdził, że 
ludzkość zmierza do zagłady. To, 
co się dzieje z Ziemią, porównał 
do szklarni. Statystyki dowodzą 
np. że w skali globalnej 20% lu-
dzi najbogatszych zużywa 80% 
wytwarzanej energii. Ziemi nie 
dziedziczymy rozumnie po swo-
ich przodkach, my ją nadmiernie 
dewastujemy. Aż prosi się rozwój 
zrównoważony, jako rezultat in-
tegracji społecznej – podkreślił

 (MK)

Przedstawiciele kadry inżynieryjno-technicznej UTH

Od lewej: prof. UTH K. Śmiechowski i Tomasz Perzyński
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Niezapomniany 
Dzień Kobiet 
w Policznej
Rok temu wójt gminy Policzna, Tomasz Adamiec, 
zapowiedział niespodziankę dla pań w dniu ich 
święta... i nie zawiódł oczekiwań.

Na uroczystość „Dnia Kobiet” 
w  gościnnych progach Zespołu 
Placówek Oświatowych w Policznej 
przybyło ponad 300 pań w odświęt-
nych kreacjach. Przestronna sala 
gimnastyczna, w której ustawiono 
zastawione smakołykami długie 
stoły, wypełniła się po brzegi. 

– Drogie panie – powiedział 
wójt Tomasz Adamiec – bardzo 
głęboko przeżywam każde nasze 
spotkanie. Każdy „Dzień Kobiet” 
jest dla mnie wyjątkowy i również 
dbam, aby ten dzień był wyjątko-
wy, odświętny dla was. I  dopóki 
jestem tu, gdzie jestem, nigdy nie 
pozwolę aby ten „Dzień” był dniem 
standardowym. (...) Życzę wam, aby 
całe wasze życie było naprawdę nie-
zwykłe, aby wszystkie wasze plany, 
nawet te najbardziej abstrakcyjne, 
udało się zrealizować. Życzę szczę-
ścia, dzięki któremu te zamierzenia 
staną się realne. Zdrowia, które po-
może w ich realizacji i przyjaciół, 
z którym będziecie mogli święto-
wać radość z  waszych sukcesów. 
I pozwólcie, że na koniec posłużę 
się słowami Ignacego Krasickiego. 
Taką prawdą nad prawdami, pod 
którą podpisze się każdy prawdziwy 
mężczyzna: „Mimo tak wielkie płci 
naszej zalety, my rządzimy światem, 
a nami kobiety”. 

Mimo że tajemnica niespo-
dzianki dochowana była do same-
go końca, nie pozwolono paniom 
długo czekać na jej odsłonięcie. 
Zaraz po życzeniach wójta, które 
złożył również w  imieniu prze-
wodniczącego Rady Gminy Pawła 
Jędry i wicemarszałka Rafała Raj-
kowskiego, na scenę, przy przyga-
szonych światłach, wkroczył przy-
witany gromkimi oklaskami, nie 
byle kto. Mistrz satyry i wspania-
łego humoru – Piotr Bałtroczyk. 
I zaczęło się dziać. Można powie-
dzieć, że wypełnił swoją osobą całą 
scenę. Doskonałym dowcipem 

i  spokojną mimiką pobudził do 
śmiechu nawet tych, których nie-
łatwo zadowolić. Z  życia wzięte 
anegdoty, przeplatane nienachal-
ną aktualną rzeczywistością, swo-
im klimatem przypominały nieco 
dawne kabarety w wykonaniu Ze-
nona Laskowika i Bogdana Smole-
nia, a trochę może nawet „Dudka” 
Edwarda Dziewońskiego. Zabawa 

Każdy „Dzień Kobiet” jest dla mnie wyjątkowy – powiedział wójt Tomasz Adamiec

Kwiatek dla każdej „Ewy”, wójt Tomasz Adamiec jest przygotowany

Na uroczystość w dniu ich święta przybyło ponad 300 pań

Wójt Tomasz Adamiec wręcza paniom upominki

Piotr Bałtroczyk – mistrz humoru 
i wyrafi nowanej satyry

była przednia, a  niespodzianka 
wyśmienita.

Po tym wspaniałym występie, 
nagrodzonym burzą oklasków, na 
scenę wkroczył zespół „Sobótka” 
z Czarnolasu. Znane ludowe prze-
boje przerywane były wręczaniem 
nagród szczęśliwie wylosowanym 
paniom. Były jabłuszka, wieńce lau-
rowe, naszyjnik z zębów krokodyla, 

a nawet Coca Cola. Występy estra-
dowe zakończył zespół o wdzięcznej 
nazwie „Zbiranina”, bo jak powie-
dział jego lider, Krzysztof Maślanek, 
„zebraliśmy się wczoraj o 15.30”. 

Nie zabrakło kwiatów i prezentów, 
których zaszczyt rozdania jak zwykle 
przypadł w udziale wójtowi Toma-
szowi Adamcowi i przewodniczące-
mu Pawłowi Jędrze. Nie było to łatwe 

zadanie, ale panowie spisali się do-
skonale. Nie pominęli żadnej z pań.

„Dzień Kobiet” w Policznej za-
kończył się we wspaniałej atmos-
ferze, a  gospodarz gminy zapo-
wiedział kolejną niespodziankę. 
Jaką? Dowiemy się za rok. Choć 
poprzeczka powędrowała wysoko 
i nie będzie jej łatwo pokonać.

 JaL

Czarnoleska „Sobótka” z żywą pieśnią i doskonałym humorem potrafi  zabawić wszystkich Premierowy występ zespołu „Zbiranina” Krzysztofa Maślanka
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„Złoto” i „diamenty” 
w Zajeździe „U Jankiela”
W Grabowie nad Pilicą odbyła się niezwykła uroczystość. Obchodzono jubileusz „złotych” (50 lat) i „diamento-
wych” (60 lat) godów. – Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku – powiedział wójt gminy Grabów nad Pilicą, Euzebiusz Strzelczyk.

Uroczystość rozpoczęto w  ko-
ściele parafialnym mszą świętą 
w  intencji jubilatów, odprawioną 
przez ks. proboszcza Jana Pęczaka.

Oficjalna część jubileuszowe-
go święta odbyła się w  Zajeździe 
„U Jankiela”. 

– Szanowni Jubilaci! – zwrócił się 
do par małżeńskich wójt Euzebiusz 
Strzelczyk. – Minęło 50 lat od chwili 
kiedy połączyliście swój los. Kiedy 
wiedzeni uczuciem i wzajemną uf-
nością powiedzieliście sobie słowo 
„tak” i włożyliście obrączki. Mimo 
różnych przeciwności losu, przyrze-
czenia danego sobie dotrzymaliście. 
Możliwe to było dlatego, że darzyli-
ście się wzajemnym uczuciem i po-
szanowaniem. Z Waszego życia wy-
nika niejedna nauka dla tych, którzy 
wybrali lub też wybiorą wspólnotę 
małżeńską. Dziś przyszedł czas na 
podziękowanie sobie za wspólnie 

50-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowali:
1. Krystyna i Józef Bajerowscy
2. Janina i Tadeusz Bogumiłowie
3. Janina i Wacław Bogumiłowie
4. Zuzanna i Józef Gos
5. Krystyna i Sylwester  
 Iwańczykowie
6. Marianna i Tadeusz Kapa
7. Alfreda i Jerzy Kościńscy
8. Krystyna i Mieczysław  
 Kowalczykowie
9. Marianna i Tadeusz Krześniakowie
10. Janina i Mirosław Pisarkowie
11. Teresa i Kazimierz Strzelczykowie

60-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowali:
1. Barbara i Tadeusz Jarząbkowie
2. Anna i Wacław Jankowscy
3. Ewa i Adolf Wieczorkowie
4. Antonina i Zygmunt  
 Szczepaniakowie
5. Janina i Jan Kalbarczykowie
6. Helena i Kazimierz Misterscy
7. Genowefa i Kazimierz Michalscy
8. Ludwika i Bolesław Wolscy

Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku

przeżyte lata. Szanowni Jubilaci mo-
żecie również z dumą stwierdzić, że 
dobrze wywiązaliście się ze swoich 
obowiązków wobec siebie, docho-
wując sobie przez tyle lat wierności 
małżeńskiej, spiesząc sobie z  po-
mocą w radosnych, jak i smutnych 
chwilach Waszego życia. (...) Życzę 
Wam Drodzy Państwo długich i po-
godnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowa-
nia wszystkich zamierzeń i planów 
tych, które stawiacie sobie obecnie, 
jak i tych, które postawiliście sobie 
przed laty wstępując na wspólną 
drogę życia – powiedział wójt Eu-
zebiusz Strzelczyk. 

Do życzeń przyłączył się rów-
nież starosta kozienicki Andrzej 
Jung, radni powiatu kozienickiego: 
Małgorzata Siekut i Emanuel Za-
wodnik, sekretarz gminy Zdzisław 
Karaś oraz przewodniczący RG 

Marcin Brynda i  kierownik USC 
Jadwiga Durajczyk.

Złote Gody to jubileusz niezwy-
kły. Niezwykłe są też medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, któ-
rymi Prezydent RP odznacza pary 
małżeńskie. Tym razem „Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

otrzymało 11 par, a  pary, które 
świętowały swoje 60-lecie dyplo-
my, ponieważ medal wręczany jest 
jednorazowo. 

Oczywiście nie zabrakło kwia-
tów, upominków i  tradycyjnej 
lampki szampana do okazałego 
tortu.

Wójt Euzebiusz Strzelczyk każdemu z jubilatów złożył osobne 
życzenia. Na zdjęciu z jubilatką Marianną Krześniak

Zdzisław Karaś, sekretarz gminy, z państwem Krystyną 
i Sylwestrem Iwańczykami 

Chwila odpoczynku przed uroczystością odznaczenia medalem Starosta kozienicki Andrzej Jung złożył gratulacje jubilatom
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„Całuję twoją dłoń, 
Madame”
Pod takim hasłem odbył się w niedzielę, 8 marca, w klimatycznych wnętrzach Centrum 
Aktywności lokalnej w Pionkach, wspaniały koncert dedykowany kobietom z okazji ich 
święta. Imprezę zorganizowali: Irena Nalewajko i Stowarzyszenie Seniorów „Kontrast” 
oraz Urząd Miasta Pionki. W rolę konferansjera wcielił się Marcin Alot, dyrektor CAL.

Sala widowiskowa budynku CAL 
wypełniła się po brzegi. Wśród gości 
był marszałek Adam Struzik i Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz prezes PSL, 
a zarazem kandydat na prezydenta 
RP w zbliżających się wyborach. 

Burmistrz Pionek Robert Kowal-
czyk powiedział m.in.: – Prawdziwi 
dżentelmeni obchodzą Dzień Ko-
biet codziennie. Szanownie Panie, 
dzisiaj zwracam się do Was. Do 
wszystkich pań, mieszkanek Pio-
nek. Chciałbym w  imieniu wła-
snym i myślę, że w imieniu wszyst-
kich prawdziwych mężczyzn złożyć 
Paniom najserdeczniejsze życzenia 
z tej okazji. Cieszymy się, że jeste-
ście wśród nas, że nas wspoma-
gacie, że pokazujecie nam drogę, 
że jesteście ciepłe, miłe, a przede 
wszystkim mądre – podkreślił bur-
mistrz Robert Kowalczyk.

Wiele ciepłych słów, pełnych sza-
cunku, skierowali do pań również 
marszałek Adam Struzik i Włady-
sław Kosiniak-Kamysz.

Po wystąpieniu honorowych 
gości część artystyczną rozpoczął 
zespół „Kontrast”. Po nim na scenie 
zapanowały południowe klimaty, 
czyli występ wspaniałej sopranist-
ki Joanny Nawrot i oklaskiwanego, 
szczególnie gorąco przez panie, te-
nora Przemysława Radziszewskiego. 

Arie ze znanych oper i operetek, 
oczywiście wszystkie o  miłości, 
wzbudziły gorący entuzjazm wśród 
słuchaczy i nagradzane były grom-
kimi brawami.

Na koniec nastąpił wspólny wy-
stęp operowych solistów i „Kontra-
stu”. Przerywnikiem we wspaniałej 
muzyce była rewelacyjna dawka 
humoru. Wystąpiła Hanka Bielicka 
czyli Irena Nalewajko.

Każda z przybyłych na uroczystość 
pań otrzymała niespodziankę – apasz-
kę, które wręczali pionkowscy radni.

Ten koncert na długo pozostanie 
w pamięci mieszkanek Pionek.

 JaL 

POWIAT ZWOLEŃSKI

Duże dofi nansowanie do sprzętu!
5 marca w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ra-
domiu została podpisana umowa na dofi nansowanie za-
kupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla czterech 
poradni specjalistycznych SPZZOZ w Zwoleniu.

Do pracowni rentgenodiagno-
styki, poradni chirurgii urazowo-
-ortopedycznej, otolaryngolo-
gicznej oraz okulistycznej trafi ą 
urządzenia warte ponad 700 tysię-
cy złotych. Decyzją zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, wśród 
benefi cjentów programu unijnego 
znalazł się powiat zwoleński. Tu-
tejszy samorząd pozyskał aż 80% 
dofi nansowania na zakup sprzętu 
medycznego oraz prace moderni-
zacyjne w  pomieszczeniach pod 
montowane urządzenia. Kwota, 
jaka popłynie do PZZOZ w Zwo-
leniu wyniesie 603 tysiące 376 
złotych. Wartość realizacji całego 
projektu to 757 tysięcy 295 złotych. 
Część z tej sumy zostanie pokryta 
z budżetu powiatu zwoleńskiego.

Umowa podpisana

Umowę na dofi nansowanie pod-
pisali: marszałek Adam Struzik, 
wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
starosta zwoleński Stefan Berna-

ciak oraz wicestarosta Waldemar 
Urbański.

– Nieustannie inwestujemy 
w  poprawę warunków diagnozo-
wania i leczenia na terenie powiatu 
zwoleńskiego. W minionym roku 
pozyskaliśmy dwie karetki pogo-
towia, a  także nowoczesny aparat 
USG. Trwa też generalny remont 
wnętrz zwoleńskiego szpitala – in-
formuje starosta Stefan Bernaciak. 
– Chcąc poprawić jakość świadczo-
nych w poradniach usług niezbędny 
jest zakup sprzętu na miarę naszych 
czasów i potrzeb. Dzięki pozyska-
nemu dofi nansowaniu unijnemu 
zmodernizujemy i  doposażymy 
w bardzo nowoczesne urządzenia 
cztery z  nich: pracownię rentge-
nowską, poradnię otolaryngolo-
giczną, okulistyczną oraz chirurgii 
urazowo-ortopedycznej. Realizacja 
tej inwestycji to przede wszystkim 
lepsze warunki leczenia pacjentów, 
ale też większa skuteczność diagno-
styki chorób. Dodatkowo skróceniu 

ulegnie czas oczekiwania na wynik 
badania, co przyspieszy postawie-
nie diagnozy i  ustalenie terapii 
przez lekarza – podkreśla starosta.

Nowoczesny sprzęt

W  ramach projektu zostanie 
zakupiony nowoczesny sprzęt 
medyczny. Będzie to: aparat RTG 
z ucyfrowieniem pośrednim, sta-
cją technika ze skanerem, stacją 
lekarską i  zestawem kaset, stół 

diagnostyczno-zabiegowy, stół do 
zakładania opatrunków gipsowych, 
autoklaw, fotel laryngologiczny, ze-
staw narzędzi laryngologicznych 
wraz z lampą Clara, lampa szczeli-
nowa, tonometr bezdotykowy typu 
PUFF, pachymetr, tablica podświe-
tlana do badań ostrości wzroku, 
fotel okulistyczny i test do badania 
widzenia przestrzennego.

– To były trudne do zdobycia 
pieniądze, ponieważ wniosek oce-

niany był dwuetapowo. Spełnił 
jednak wszystkie wymogi formalne 
i merytoryczne i został pozytywnie 
rozpatrzony, co nas bardzo cieszy. 
Lepszy sprzęt, to szybsza i bardziej 
skuteczna diagnostyka, a przecież 
w przypadku wielu schorzeń czas 
odgrywa kluczową rolę – podsu-
mowuje wicestarosta Waldemar 
Urbański.

 źródło: zwolenpowiat.pl

Od lewej: Wicestarosta Waldemar Urbański, Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
Starosta Stefan Bernaciak, Skarbnik Powiatu Elżbieta Lange

Prawdziwi dżentelmeni obchodzą Dzień Kobiet 
codziennie – powiedział burmistrz Robert Kowalczyk Sala widowiskowa CAL wypełniona była po brzegi

Publiczność gromkimi brawami nagrodziła artystów
Soliści Joanna Nawrot i Przemysław Radziszewski wspólnie zaśpiewali 
z zespołem „Kontrast”
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Męski świat 
w „Zaułku Kultury”
„Zaułek Kultury” to cykliczna impreza organizowana przez lokalną społeczność 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej (gmina Wierzbica).

– Pomysł narodził się 4 lata 
temu – powiedziała nam koordy-
natorka tego wydarzenia, Dorota 
Kwaśniewska, nauczyciel plasty-
ki i  muzyki. – Stwierdziliśmy, że 
brakuje nam takich imprez, które 
łączyłyby w sobie wiele elementów 
z różnych dziedzin sztuki. Mamy 
w  swoich programach dużo mu-
zyki, jest taniec w wykonaniu ro-
dziców, kabaret, sztuka, bo zawsze 
organizujemy konkursy plastyczne, 

gdzie możemy prezentować prace 
uzdolnionych uczniów. Jest rów-
nież fi lm, w  którym główne role 
zagrali uczniowie. To, co nas jeszcze 
wyróżnia to fakt, że do współpracy 
włączamy rodziców i absolwentów. 
W tym roku zaprosiliśmy również 
Koło Gospodyń Wiejskich i przed-
szkolaki – poinformowała Dorota 
Kwaśniewska.

Zanim rozpoczęto prezentację 
talentów, dyrektor PSP w  Rudzie 

Wielkiej Elżbieta Nowak, podzię-
kowała za przybycie zaproszonym 
gościom, wśród których była m.in. 
sekretarz gminy Renata Leśniew-
ska i starosta radomski Waldemar 
Trelka.

Tegoroczny program, zatytuło-
wany „Th e Man’s World” (Męski 
świat), prezentował zalety, a także 
wytykał wady mężczyzn. No cóż, 
wszak 10 marca to „Dzień Męż-
czyzny”. Był taniec, w wykonaniu 
rodziców, na cześć Freda Flin-
stona, bo przecież mężczyźni to 
jaskiniowcy. Było bardzo zgodne 
małżeństwo podróżujące samo-
chodem w  wykonaniu „młodszy 
skład kabaretu Bis”. Były piosenki 
w wykonaniu przedszkolaków po-
święcone tatusiom i wiele innych, 
czasem sympatycznie zgryźliwych 
uwag i sentencji skierowanych do 
tej „brzydszej” części rodzaju ludz-
kiego, który kilka dni temu składał 
hołd piękniejszej części świata 
w „Dniu Kobiet”. 

Organizatorom, poza doskona-
łą zabawą i  prezentacją talentów, 
przyświeca również wyższy cel. – 
Od ubiegłego roku współpracuje 
z  nami Stowarzyszenie „Nasza 
Ruda”, ponieważ włączyliśmy do 
„Zaułka” akcje charytatywne – 

Elżbieta Nowak, dyrektor 
PSP w Rudzie Wielkiej powitała gości

Widzowie w skupieniu podziwiali występów uczniów nagradzając ich 
gromkimi brawami 

Za całość programu odpowiedzialni byli prowadzący uczniowie: Aleksandra Kucy 
i Marcel Frankiewicz oraz organizatorzy – Dorota Kwaśniewska i Przemysław Kowalski

powiedziała Dorota Kwaśniewska. 
– W ubiegłym roku pomagaliśmy 
choremu chłopczykowi, w  tym 
roku jest to chora pięcioletnia 
dziewczynka. Zorganizowaliśmy 
kiermasz wielkanocny, na którym 
można kupić stroik i wesprzeć tę 
akcję. 

Patronat honorowy nad „Zauł-
kiem Kultury” w Rudzie Wielkiej 
objął starosta radomski Waldemar 
Trelka oraz Zdzisław Dulias wójt 
gminy Wierzbica.

 JaL

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich cierpliwie czekały na swój występ Taniec Flinstonów w wykonaniu rodziców

Młodszy skład kabaretu Bis podbił serca widzów Kabaret w oczekiwaniu na swój występ

Publiczność dopisała, a zabawa była wspaniała
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W Bartodziejach, 
jak w rodzinie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje uczciło „Dzień 
Kobiet” w wyjątkowej atmosferze w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej, 
siedzibie OSP Bartodzieje i Klubu Seniora.

Stowarzyszenie, Klub Seniora, 
zespół ludowy „Bartodziejaki”, 
kabaret „Wesoły Dziadek”. W Bar-
todziejach dzieje się co chwila coś 
nowego i  ciekawego. Tym razem 
z  inicjatywy członków Stowarzy-
szenia uczczono „Międzynarodowy 
Dzień Kobiet” wspaniałą fetą. Był 
występ kabaretu „Wesoły Dziadek” 
ze scenkami aktorskimi w wykona-
niu Elżbiety Berny i Mariana Kuliń-
skiego oraz Józefa Świdzikowskiego 
i Adama Wójtowicza. Była niezapo-
mniana „Pigwa”, w którą wcielił się 
Włodzimierz Wolski. Nie zabrakło 
również występu „Bartodziejaków”, 
przy akompaniamencie Justyny 
Klepacz. Nie tylko zresztą im, rów-
nież Włodzimierzowi Wolskiemu, 
który piosenką złożył wspaniałe 
życzenia dla pań.

– Już w  starożytnym Rzymie 
pierwszy tydzień marca poświęco-
ny był kobietom. My jesteśmy tylko 
kontynuatorami tej pięknej tradycji 
– powiedział Marian Kuliński, skła-
dając życzenia w  imieniu wszyst-
kich mężczyzn ze Stowarzyszenia 
i mieszkańców Bartodziejów. 

Do życzeń dołączył się również 
wójt gminy Jastrzębia Wojciech 
Ćwierz, który przybył na uroczy-
stość wraz z małżonką Anną. Po-
gratulował wszystkim tak rodzinnej 
atmosfery. Podziękował również za 

Marian Kuliński w imieniu władz i członków Stowarzyszenia złożył życzenia wszystkim mieszkankom Bartodziejów Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od wójta gminy Jastrzębia Wojciecha Ćwierza

dotychczasowe osiągnięcia i życzył 
przyszłych sukcesów, jak na przy-
kład stworzenia Koła Gospodyń 
Wiejskich, które zapewne, przy 
tak dużej aktywności bartodziejan 
i  pod kierownictwem obecnego 
prezesa Stowarzyszenia, Doroty 
August, już wkrótce dość szybko 
powstanie.

Po życzeniach panowie wręczy-
li paniom upominki i zaprosili do 
wspólnego poczęstunku. poczę-
stunku

 JaL

Na uroczystość przybyło wiele pań i wszyscy bawili się doskonale W Genowefę Pigwę wcielił się Włodzimierz Wolski

Zespół ludowy „Bartodziejaki” tym razem nie na ludowo, a w cywiluSłynny na całą gminę Jastrzębia (i nie tylko) „Kabaret Dziadek”

Elżbieta Berny 
i Marian Kuliń-
ski zaprezen-
towali skecz 
jak to jest 
trudno być ko-
bietą i dojść do 
głosu, choć to 
raczej trudno 
było odezwać 
się Marianowi 
Kulińskiemu
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Tłumy podczas Biegu 
„Wilczym Tropem”
Bieg „Wilczym Tropem” zahaczył już o gminę Jastrzębia, 
lecz dopiero w tym roku, po raz pierwszy, współorganizatorem był Urząd Gminy 
wraz ze Stowarzyszeniem „Biegiem Radom”.

W  2011 r. dzień 1 marca zo-
stał ustanowiony świętem pań-
stwowym – Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
W 2013 grupa pasjonatów i dzia-
łaczy społecznych postanowiła 
zorganizować „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”. Pierwsza edycja biegu miała 

charakter surwiwalowy, a  wzięło 
w niej udział 50 uczestników. Rok 
później pobiegło w nim 1500 bie-
gaczy. Od 2015 bieg ma charakter 
ogólnopolski i na stałe wpisuje się 
w kalendarz wydarzeń biegowych. 

Od tego roku, bieg „Wilczym 
Tropem” wszedł do kalendarza 
imprez gminy Jastrzębia i uczestni-

Gotowi do biegu? Start! I jak widać w naszej fotorelacji, 
jako pierwszy wystartował Patryk Pawłowski (w granatowym dresie)... ...i pierwszy dobiegł do mety

33 min. 59 sek. Drugie miejsce 
zajął Piotr Wijata, zaś trzecie Rafał 
Szymborski. Najszybszą kobietą 
okazała się Karolina Waśniewska, 
która ostatecznie zajęła 36 miejsce. 
Puchar Wójta Gminy Jastrzębia dla 
najlepszego mieszkańca gminy zdo-
był Piotr Serafi n z  Wojciechowa, 
który ukończył bieg z bardzo do-
brym czasem – 37,52 min. Wśród 
najszybszych mieszkańców gminy 
kolejne miejsca zdobyli: Marek No-
sal (45:59) i Mariusz Kurek (47:26).

Honorowy patronat nad imprezą 
objął starosta radomski Waldemar 
Trelka, którego reprezentował se-
kretarz powiatu Rafał Czajkowski 
oraz radni powiatu radomskiego. 
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych w  Jastrzębi to poza imprezą 
biegową również wydarzenia to-
warzyszące. W sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jastrzębi, w którym odbyła się de-
koracja zwycięzców biegu główne-
go, wystąpił zespół muzyczny KNS 
i wręczone zostały nagrody w kon-
kursie plastycznym nt. „Żołnierzy 
Wyklętych”, który zorganizowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ja-
strzębi. Były też dodatkowe atrakcje, 
na terenie boiska zaprezentowała się 
Mazowiecka Brygada Obrony Tery-
torialnej oraz Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych.

W organizację biegów włączyli 
się wolontariusze ze szkoły w  Ja-
strzębi, Kozłowie i  Lesiowie oraz 
druhowie ze wszystkich jednostek 
OSP z gminy Jastrzębia, ze szcze-
gólnym udziałem Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Jastrzębi.

 Jacek Lombarski

czyło w nim na dwóch dystansach, 
1963 m i 10 km, prawie 700 osób.

W pierwszym biegu wzięło udział 
ponad 200 osób. Wśród nich byli 
członkowie gminnych klubów sporto-
wych, w tym kilkunastoosobowa gru-
pa młodych piłkarzy Akcji i UKS oraz 
karatecy ze stowarzyszenia TAKA. Na 
starcie pojawili się seniorzy, działacze 

samorządowi, księża oraz całe rodziny 
z najmniejszymi pociechami „biegną-
cymi” na rękach rodziców. 

W  biegu na 10 km, w  którym 
obowiązkowe były imienne zgło-
szenia, wzięło udział ponad 400 
uczestników. Zwyciężył 27-letni 
Patryk Pawłowski z  RTLT ZTE 
Radom, który przebiegł w  czasie 

Ponad 400 biegaczy wyruszyło na start w biegu „Wilczym Tropem” Wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz ze zwycięzcami biegu na 10 km

Publiczność zasłużonymi oklaskami nagradzała zwycięzcówW biegu na 1963 m mogli uczestniczyć i duzi i mali
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Do Portu Lotniczego coraz bliżej!

Umowy nie tylko 
na budowę terminala
Przygotowaniu, rozpoczęciu i kontynuowaniu budowy Portu Lotniczego Radom-
-Warszawa im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku, towarzyszyło wiele 
spotkań omawiających merytorycznie podejmowane decyzje oraz realizację 
zadań z nich wynikających, wartości około 600 mln zł.

Zorganizowane 6 marca, w poło-
żonym w sąsiedztwie lotniska Hote-
lu LORD było niezmiernie ważne. 
Prezes Przedsiębiorstwa „Porty 
Lotnicze” (PPL) Mariusz Szpikow-
ski podpisał na nim umowę ze zwy-
cięzcą rozstrzygniętego przetargu, 
fi rmą Mirbud SA, reprezentowaną 
przez jej prezesa Sławomira No-
waka. Przetarg dotyczył budowy 
terminala, największej inwestycji 
tego portu lotniczego. Parterowy 
terminal, o powierzchni 30 tysię-
cy metrów kwadratowych, ma być 
zbudowany w okresie 22 miesięcy 
na placu po rozebranym starym 
obiekcie. Będzie to najnowocze-
śniejszy tego rodzaju terminal 
lotniskowy w  Polsce, zbudowa-
ny nakładem około 280,4 mln zł. 
Procedura przetargowa trwała kilka 
miesięcy. Realizacja tej największej 
inwestycji rozpocznie się po opra-
cowaniu i zatwierdzeniu projektu. 

– Będzie to obiekt budowany 
w  nowoczesnej technologii, za-
pewniającej komfortową obsługę 
pasażerów – mówił na spotkaniu 
prezes Szpikowski. Z kolei Sławo-
mir Nowak oznajmił, że prace bu-
dowlane przy konstrukcji terminala 
będą stosunkowo proste. Zastoso-
wane zostaną jednak w nich skom-
plikowane systemy bezpieczeń-
stwa pasażerów, ruchu lotniczego 
i użytkowników terminala. Dłuższe 
będą więc terminy odbiorów nie-
zbędnych do uzyskania pozwoleń 
na użytkowanie przekazywanych 
obiektów i  instalacji. Dlatego całą 
inwestycję trzeba zakończyć odpo-
wiednio wcześniej. 

Poseł Parlamentu Europejskie-
go Adam Bielan, angażujący się 
w sprawy budowę lotniska w Rado-
miu od początku, ocenił, że jest to 

największa inwestycja infrastruktu-
ralna w historii Radomia. Pociągnie 
ona za sobą inwestycje towarzyszą-
ce miastom posiadającym lotniska 
pasażerskie. Zaawansowane są ro-
boty przy remoncie i wydłużeniu 
do 2500 metrów pasa startowego. 
Wykonuje je fi rma Max Bogl. Prze-
kazanie tej ważnej inwestycji nastą-
pić ma we wrześniu tego oku.

 Pod koniec spotkania prezes Ma-
riusz Szpikowski odniósł się do wy-
powiedzi niektórych radomskich 
radnych, obawiających się tego, że 
lotnisko pasażerskie na Sadkowie 
może spowodować zadłużenie mia-
sta Radomia na około 500 milionów 
złotych. Przypomniał, że Radom 
zadłużał się w poprzednich latach 
m.in. na około 70 mln zł wydane na 
dokapitalizowanie spółki lotniczej, 
nie osiągając sukcesu. – Gdy PPL 
przejmowało teren, syndyk wycenił 
wartość nieruchomości na 12,7 mln 
zł. PPL nie mogło kupić udziałów 
w spółce ze względu na brak bez-
pieczeństwa prawnego. Obecnie 
miasto Radom nie jest więc zaan-
gażowane w budowę lotniska. Port 
Lotniczy Radom–Warszawa bu-
duje państwowe Przedsiębiorstwo 
„Porty Lotnicze”. Ponosi ono 100% 
odpowiedzialności za tę inwestycję. 
Opracowało koncepcję tego lotni-
ska, robiło projekty i angażuje fi rmy 
wykonawcze do budowy drogi star-
towej i  terminala. Miastu PPL płaci 
podatek za dzierżawę terenu i bę-
dzie go płaciło od nieruchomości, 
powstających w rezultacie inwesto-
wania, m.in. budowanego termina-
lu. Zyska też na nowych miejscach 
pracy, bezpośrednich i pośrednich. 
Podpowiadam niezadowolonym, 
żeby przestali traktować budujące 
się lotnisko jako problem, a zaczę-

li widzieć w nim dużą szansę dla 
Radomia. Dzięki lotnisku i innym 
inwestycjom, miasto stanie się waż-
nym węzłem komunikacyjnym. 
Władze samorządowe powinny 
się zastanowić, co uczynić dla pa-
sażerów, którzy, lądując na lotnisku 
w Sadkowie, zechcą zatrzymać się 
w Radomiu. Dlatego potrzebne są 
m.in. ruchome schody. Powstanie 
wiele nowych miejsc pracy nie tyl-
ko w samym Radomiu, lecz także 
w sąsiednich gminach i powiecie 
radomskim. Już wkrótce potrzeb-
ni będą miejscowi podwykonaw-
cy inwestycji przygotowywanych 
do realizacji – powiedział prezes 
Szpikowski. 

Przesłana redakcji TR przez Biu-
ro Public Relations pr@polish-air-
ports.com, zamieszczana informa-
cja zawiera interesujące szczegóły 
dotyczące realizacji wielu zadań 
związanych z budową Portu Lot-
niczego Radom-Warszawa : 

W przetargu dotyczącym budo-
wy terminala wystartowało 3 wy-
konawców – Mirbud S.A., Budimex 
Budownictwo Sp. z o.o. i Hochtief 
Polska S.A., którzy w ramach aukcji 
elektronicznej obniżali proponowa-
ną cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Ostatecznie najniższą 
kwotę zaoferował Mirbud, który 
zaproponował 280 499 000,00 zło-
tych brutto i tym samym wyprzedził 
Budimex i Hochtief. Dzięki aukcji 
udało się obniżyć kwotę, którą PPL 
planował przeznaczyć na tę inwesty-
cję o 60 045 228,72 złotych brutto. 
Przedmiotem zamówienia jest wy-
budowanie obiektu o  powierzchni 
30 tys. m. kw., w którym będzie 30 

stanowisk check-in, 9 – kontroli bez-
pieczeństwa, zaś po osiem – kontroli 
dokumentów przy wylotach i przylo-
tach. Ponadto w terminalu będzie 10 
bramek wylotowych i trzy karuzele 
do odbioru bagażu. W budynku bę-
dzie także duża strefa komercyjna. 

Będzie to najnowocześniejszy 
obiekt tego typu w Polsce. Terminal 
ma być przygotowany na przyjęcie 
3 mln pasażerów rocznie. W przy-
szłości, gdy zajdzie taka potrzeba, 
będzie go można rozbudować nawet 
do 9 mln pasażerów. Radom przej-
mie część ruchu lotniczego z Okęcia, 
chodzi o loty czarterowe i niskokosz-
towe, gdyż na Lotnisku Chopina PPL 
rozstrzygnął również dwa ogłoszone 
pod koniec ubiegłego roku przetar-
gi. Pierwszy z nich na opracowanie 
koncepcji oraz projektów budowla-
nych dla rozbudowy lotniska Radom 
oraz przeprowadzenie w  koniecz-
nych przypadkach postępowania 
w przedmiocie pozyskania dla prac 
objętych projektami budowlanymi 
decyzji Wojewody Mazowieckiego 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicz-
nego (procedura ZRIL) wygrała fi r-
ma WLC Inżynierowie sp. z o.o. sp. 
k. Firma była jedynym wykonawcą, 
zaproponowała 2 457 540. PLN, czy-
li o prawie 500.000 mniej od kwoty, 
jaką PPL przeznaczył na ten cel.

Drugi rozstrzygnięty przetarg do-
tyczył opracowania dokumentacji 
projektowej dla zadania: Budowa 
masztów oświetlenia nawigacyj-
nego drogi startowej wraz z  infra-
strukturą towarzyszącą na lotnisku 
Radom-Sadków. W tym przetargu 
ofertę złożyło Konsorcjum Projekt 
Plus Sp. z o.o. oraz INNEBO GRO-
UP Sp. z o.o. Zaproponowana kwota 
wyniosła 602 700,00 i była nieznacz-
nie wyższa (o 12.300 PLN) od zapla-
nowanej przez PPL. 

Przed 6 marca 2020 PPL podpi-
sało 5 umów z wykonawcami prac 
na lotnisku w Radomiu na łączną 
kwotę 154 620 149,62. 

Przedmiotem umów są:
• Wykonanie projektu budowla-

nego wraz z Programem Funkcjo-
nalno-Użytkowym towarzyszących 
obiektów kubaturowych dla Lotni-
ska Radom-Sadków.

• Wykonanie projektu budowla-
nego wraz z Programem Funkcjo-
nalno-Użytkowym dróg kołowania 
oraz płyt postojowych.

• Wykonanie projektu budow-
lanego wraz z  Programem Funk-
cjonalno-Użytkowym w  zakresie 
parkingów, dróg miejskich, miejsc 
postojowych i dworców.

• Wykonanie projektu budowla-
nego wraz z Programem Funkcjo-
nalno-Użytkowym budowy termi-
nala dla lotniska Radom-Sadków.

• Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej i  realizacja robót budow-
lanych dla inwestycji polegającej 
na przebudowie i wydłużeniu drogi 
startowej lotniska w Radomiu.

***
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lot-
nicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem 
lotniczej infrastruktury transportowej 
w Polsce. W zasobach PPL znajduje się 
m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, 
największy w Polsce i jeden z większych 
portów lotniczych w Europie Środkowo-
-Wschodniej. PPL to również podmiot 
dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK 
PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały 
lub akcje kilkunastu spółek.

Korzyści z Portu Lotniczego omawia prezes PPL Mariusz Szpikowski (w środku). Z lewej europoseł Adam Bielan. 
Z prawej prezes Mirand SA Sławomir Nowak

Umowę na budowę terminala podpisują prezesi (od prawej) Sławomir Nowak 
i Mariusz Szpikowski. Z lewej: posłowie – Adam Bielan i Marek Suski

Wymiana poglądów zwiastująca sukces inwestycyjny
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Koński jarmark 
z troską o dobrostan
Pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu tzw. „wstępny”, to już od 387 lat znak, 
że czas na koński jarmark w Skaryszewie nazywany „Wstępami”. 
Co roku zjeżdżają się tutaj miłośnicy i hodowcy tych sympatycznych czworonogów, 
by przez dwa dni podziwiać je lub kupować.

Mimo że ofi cjalne rozpoczęcie 
jarmarku odbyło się w poniedzia-
łek, 2 marca, to już dzień wcze-
śniej, w  niedzielę, historycznym 
piknikiem na placu przed Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
zorganizowanym przez grupę re-
konstrukcyjną Pospolite Ruszenie 
Królestwa Polskiego, wprowadzono 
klimat epoki, w której odbywały się 
pierwsze targi końskie.

Poniedziałek, choć deszczowy, 
zgromadził jak co roku tłum zwie-
dzających i kupujących. Od same-
go rana w Alei Twórców Ludowych 
można było dokonywać zakupu nie 
tylko artystycznych wyrobów, ale 
i wszelkiego innego dobra. Były re-
gionalne potrawy, zabawki, sadzon-
ki kwiatów i  oczywiście uprzęże, 
siodła i chomąta, a z estrady płynęła 
wspaniała muzyka i pieśni w wyko-
naniu zespołów ludowych.

O godzinie 10. na estradę weszli 
włodarze Skaryszewa i zaproszeni 
goście. Burmistrz Miasta i Gminy, 
Dariusz Piątek i zastępca przewod-
niczącego Rady Miejskiej Jan Jeż-
mański powitali gości przybyłych 
na „Wstępy”.

– Na dzisiejszych „Wstępach” go-
ścimy wielu znakomitych gości, ale 
„Wstępy” są poświęcone jednemu, 
ważnemu stworzeniu, które nazywa 
się koń. Tych koni do Skaryszewa 
dzisiaj przyjechało i zostało odpra-
wionych na rogatkach 273. (…) 
Chcemy, żeby przede wszystkim, 
coraz lepiej mówić o Skaryszewie 
i o działaniach, które z roku na rok, 
podejmujemy i które przynoszą po-
zytywne efekty. 

Spośród zaproszonych gości głos 
zabrał również starosta radomski 
Waldemar Trelka, dziękując organi-
zatorom za podtrzymanie tradycji, 
a odwiedzającym „Wstępy” życzył 
licznych atrakcji.

Od lat organizatorzy jarmarku, 
we współpracy z fundacją Centau-
rus, dbają o dobrostan przywożo-

nych na jarmark zwierząt. Więk-
szość wystawionych do sprzedaży 
koni była rasy zimnokrwistej, wy-
korzystywanych do pracy w gospo-
darstwie, czy w lesie. Były też konie 
wierzchowe rasy wielkopolskiej, 
śląskiej. Niewiele natomiast było 
kucyków.

Mimo niesprzyjającej pogody, 
dzięki doskonałej organizacji i licz-
nym atrakcjom kolejne „Wstępy” 
w Skaryszewie można uznać z uda-
ną i godną zapamiętania imprezę.

 JaL

Burmistrz Dariusz Piątek i Jan Jeżmański dokonali uroczystego otwarcia 
skaryszewskich „Wstępów” Wśród gości byli przedstawiciele władz powiatu i zaprzyjaźnionych gmin

Orkiestra Dęta OSP ze Skaryszewa pod batutą Tomasza Góździa tradycyjnie 
zagrała wiązankę znanych i lubianych utworów marszowych

Mimo deszczowej aury goście nie zawiedli Z takim wierzchowcem nie wstyd się pokazać

Jędrzej z Jędrzejowa, jak co roku dał wspaniały koncert pieśni ludowych

Na jarmarku nie mogło zabraknąć końskich akcesoriów

Czy w parze taniej, czy to już gotowy zaprzęg do bryczki?
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

PRACA W NIEMCZECHPRACA W NIEMCZECH
Dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 kierowca z kat. C
 rozładunek paczek kurierskich
 pakowacz / magazynier
 pracownik usług komunalnych
 operator maszyn

K
R

A
Z

 7
7

6
5

Organizujemy transport i zakwaterowanie

Radom, ul. 25 Czerwca 34, 
tel. 48 386 92 35, 727 010 119 

www.remax-praca.plwww.remax-praca.pl
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Raport 
z budowy RCS
Prezydent Radomia Radosław Witkowski przedsta-
wił na swoim profi lu na Facebooku, aktualny raport 
z budowy Radomskiego Centrum Sportu.

– Najwięcej prac jest prowadzo-
nych w  budynku łącznika. Mon-
towane są ścianki działowe z płyt 
gipsowych, trwają też prace przy 
instalacji elektrycznej oraz przygo-
towania do prac malarskich. Powsta-
je również układ drogowy wokół 
obiektów – informuje prezydent.

Firma Betonox Construction 
przedstawia MOSiR-owi kolejne 
umowy z podwykonawcami goto-
wymi wejść na plac budowy RCS-
-u. W najbliższym czasie natomiast 
zaplanowane jest spotkanie z wy-
konawcą inwestycji na temat ak-
tualnej sytuacji na placu budowy.

Tłumy podczas 
Biegu Kazików
XIII Bieg Kazików przyciągnął na start ponad tysiąc 
biegaczy z Radomia, Polski i świata. Dystans 10 km 
najszybciej przebiegł Artur Kozłowski (czas – 
29 minut i 50 sekund).

Drugi był zawodnik RLTL ZTE 
Radom – Mateusz Kaczor (29:57), 
zaś trzeci – Ukrainiec Sergiej Okse-
niuk (30:02). Bieg był otwarty dla 
wszystkich, a całą rywalizację roz-
poczęli najmłodsi. Następnie swo-
ich możliwości na dystansie 2 km 
spróbowali uczniowie szkół ponad-
podstawowych. Później przyszedł 

czas na Bieg Charytatywny, z któ-
rego dochód przeznaczony zostanie 
dla Mariki.

Na zakończenie odbył się wspo-
mniany główny bieg, który dostar-
czył prawdziwych emocji nie tylko 
zawodnikom, ale i licznie zgroma-
dzonej publice.

 źródło: radom24.pl

V Radomska 
Giełda Winyli
W Centrum Handlowym M1 odbyła się V Radomska Giełda Winyli, zorganizowana 
przez MediaMarkt i Radio Radom. Poza ofertą profesjonalnego sprzętu i ponad 
30 tysięcy tytułów, na odwiedzających czekały liczne atrakcje.

Gwiazdą wydarzenia był mistrz 
elektronicznych brzmień, kom-
pozytor największych przebojów 
Kombi – Sławomir Łosowski.

Od kilku lat rośnie rynek płyt 
winylowych w Polsce i Radomska 
Giełda Winyli doskonale odpowia-
da na potrzeby poszerzającej się 
grupy wielbicieli czarnego krążka. 
Poza ciekawą propozycją sprzętu 
i płyt, odwiedzający mogą wymie-
nić się doświadczeniami, spotkać 
ciekawych ludzi i poszerzyć swoją 
wiedzę. Nie inaczej było w sobotę 
w CH M1, o czym mówili nam za-
dowoleni uczestnicy giełdy!

 źródło: radom24.pl

Rekordowy fi nał 
WOŚP w Radomiu
480 293, 43 zł – taką kwotę zebrano podczas tegorocznego fi nału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Radomiu. – To absolutny rekord. Dziękuję za wielkie 
serce, które harcerze kolejny raz włożyli w organizację fi nału WOŚP – powiedział 
podczas podsumowania tegorocznego fi nału, prezydent Radosław Witkowski.

– Oczywiście dziękuję także 
wolontariuszom oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organi-
zację i promocję fi nału. Te działania 
przyniosły piękny efekt. Rekordowa 
kwota, jaką pozyskaliśmy, to kolej-
ny dowód na to, że radomianie są 
ludźmi wielkiego serca, potrafi ą 
otwierać swoje portfele i dzielić się 
dobrem – dodał prezydent Rado-
mia.

12 stycznia na ulicach miasta 
kwestowało ponad trzystu wolon-
tariuszy, a na Placu Jagiellońskim 
odbył się koncert, podczas którego 
zagrały radomskie zespoły, a także 
Wanda i Banda oraz Sidney Polak. 
W tym roku w organizację fi nału 
aktywnie włączył się Teatr Po-
wszechny im. Jana Kochanowskie-
go w Radomiu. To tam znajdował 
się sztab WOŚP.

– Cieszę się, że nasz teatr może 
wspomagać akcje zarówno kultu-
ralne, ale także społeczne. Myślę, 
że to będzie stała współpraca i bę-
dziemy mogli razem działać na 
rzecz wspólnego dobra. Cieszę się, 
że radomianie są tak otwarci, ser-
deczni i hojni, co pokazali podczas 
tegorocznego fi nału – mówiła Mał-
gorzata Potocka, dyrektorka Teatru 

Powszechnego im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu.

W  tym roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zbierała pie-
niądze na zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycznych i lecz-
niczych w dziecięcej medycynie za-
biegowej. – W naszym fi nale wzięło 
udział 337 wolontariuszy. W sumie 

z  partnerami zorganizowali-
śmy 10 imprez towarzyszących, 
a  w  25 miejscach w  Radomiu 
stanęły stacjonarne skarbon-
ki. To wszystko przełożyło się 
na piękny i  rekordowy wynik. 
Od 2002 roku w Radomiu nasz 
sztab, działający przy Hufcu ZHP 
Radom Miasto na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
przekazał kwotę 4 mln zł. Na-
tomiast wartość sprzętu, który 
został zakupiony przez WOŚP 
i przekazany radomskim szpita-
lom znacznie przekracza tę kwotę 
– podkreślił Bartosz Bednarczyk, 
szef sztabu WOŚP w Radomiu.

 UM Radom

F
ot

. A
iK

 R
el

ig
a

Fot. UM Radom



12 Nr 190

Zawsze razem

 Koncert z okazji „Dnia Kobiet” w Centrum Aktywności Lokalnej 
w Pionkach to było wspaniałe wydarzenie estetyczne. Wśród słuchaczy 
nie zabrakło znakomitych gości. Wymieńmy choćby dyrektor fi nansową 
szpitala na Józefowie Bożennę Pacholczak i marszałka Adama Struzika, 
którym bardzo podobał się występ rodzimego zespołu „Kontrast” i soli-
stów operowych Joanny Nawrot i Przemysława Radziszewskiego.

 Nie. To tylko przypadek. Nie będziemy Euzebiuszowi Strzelczykowi, 
wójtowi gminy Grabów nad Pilicą i Zdzisławowi Karasiowi, sekretarzowi 
UG, sprawdzali numeru PESEL. Nasze kronikarskie zdjęcie wykonane 
zostało podczas uroczystości jubileuszu „Złotych” i „Diamentowych Go-
dów” jeszcze przed wręczeniem odznaczeń dla par małżeńskich. Widać, 
że panowie są już gotowi i czekają jedynie na pojawienie się szanownych 
jubilatów w „Zajeździe u Jankiela”, gdzie odbyła się ofi cjalna część tej 
uroczystości. 

 Na święto pań zorganizowane przez wójta Gminy Policzna, Tomasza Adamca przybyło wiele mieszkanek 
gminy. Każdej z nich osobiście wręczyli tradycyjny kwiatek i prezent wójt Adamiec i przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Jędra. Choć był to miły obowiązek, to nie był łatwy do zrealizowania. Panowie dwoili się i 
troili, i choć sala, w której odbywała się uroczystość pękała w szwach od przybyłych gości poradzili sobie 
wyśmienicie. Żadna z pań nie została pominięta.

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje uczciło 
„Międzynarodowy Dzień Kobiet” w wyjątkowej atmosferze, w nowo wyre-
montowanej świetlicy wiejskiej, siedzibie OSP Bartodzieje i Klubu Seniora. 
Był występ „Kabaretu Dziadek” i prezenty. Marian Kuliński, skarbnik 
Stowarzyszenia, miał zaszczyt wręczyć upominki jego prezesowi Dorocie 
August i Elżbiecie Pietruszewskiej.

 Jak stwierdził burmistrz Pionek Robert Kowalczyk, „Dzień Kobiet” ma w swoim domu co dzień przez 
okrągły rok. Przy małżonce i trzech córkach, czyż może być inaczej? Pytanie tylko, czy tak piękny bukiet 
kwiatów, jaki wręczył 8 marca swojej małżonce Annie, podczas uroczystej gali w Centrum Aktywności 
Lokalnej, otrzymały również w tym dniu jego córki? Domyślamy się, że tak!

 Na „Dzień Ko-
biet” w Bartodzie-
jach zorganizowany 
przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Roz-
woju i  Promocji 
Wsi Bartodzieje, 
przybyło wiele 
pań. Wójt gminy 
Jastrzębia przybył 
na to sympatycz-
ne święto ze swoją 
małżonką Anną, bo 
czyż mógł ją zosta-
wić w domu, w tak 
niezwykłym dniu?

PO(D)GL ĄDY

Zacni goście 
w pionkowskim pałacu 

Kobiety rządzą

Czy to 60. urodziny?

Piękne kwiaty dla pięknych pań Wszystko dla Pań


