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Radom prawdziwą stolicą
przemysłu zbrojeniowego
Nowych informacji na temat zamierzonych inwestycji dostarczył pobyt w Radomiu Arkadiusza Siwko, nowego prezesa 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z udziałem posłów PiS – Marka Suskiego i Wojciecha Skurkiewicza oraz Dariusza Wójcika, 
nowo mianowanego dyrektora Biura PGZ w Radomiu, odbył on konferencję prasową, na której poinformował o ważnych 
decyzjach i powiadomił, że będzie czynił podobnie w miarę podejmowania kolejnych. Dodał, że zaraz po konferencji udaje się 
na spotkanie z prezydentem Radomia.

– Po pierwsze będziemy w Ra-
domiu budować siedzibę Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej z prawdziwe-
go zdarzenia, ale utworzymy też dwa 
centra: innowacji przemysłu zbroje-
niowego oraz szkoleń dla wszystkich 
spółek należących do PGZ. Radom 
stanie się prawdziwą, a nie malowa-
ną stolicą polskiego przemysłu zbro-
jeniowego – podkreślił Arkadiusz 
Siwko i dodał: – Już obejrzeliśmy 
obiekty po dawnych zakładach me-
talowych ,,Łucznik”. Jest to miejsce 
historyczne. Zastanawiamy się, jak 
można je użytecznie zaadaptować. 
I choć mamy na uwadze też inne 
miejsca, to przyznam, że pierwotna 
lokalizacja najlepiej nam się podoba 
– zwierzył się prezes PGZ.

Posłowie Marek Suski i Wojciech 
Skurkiewicz potwierdzili swoimi 
wypowiedziami, że celem rządu PiS 
jest umiejscowienie w Radomiu na 
stałe siedziby Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej SA.

 – To jest rzeczywisty początek 
siedziby PGZ w Radomiu. Jeśli 
znajdzie się dla niej miejsce na 
terenie dawnych zakładów ,,Łucz-
nik”, to będziemy mieć do czynienia 
z powrotem do tradycji przedwo-
jennych, do Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, ale i powojennych, 
tj. polskiego przemysłu obronnego 
– akcentował poseł Marek Suski. 

– To co mówiono dwa lata temu, 
że PGZ w Radomiu w marcu 2015 
będzie zatrudniać 120 osób, nijak 
się ma do rzeczywistości. Nowa 
siedziba, otwarcie centrów, zwłasz-
cza innowacyjności – sygnalizuję 
malkontentom, którzy powtarzają, 
że nam się nie uda – dorzucił poseł 
Wojciech Skurkiewicz.

Prezes Siwko przypomniał, że 
umowa na wynajem obecnych biur 
kończy się wiosną przyszłego roku. 
Przeniesienie siedziby PGZ w od-
powiedniejsze jest konieczne. Mi-
nusem obecnych biur jest to, że cho-
dzi o powierzchnie, bez możliwości 

ulokowania w nich laboratoriów, 
przeprowadzania eksperymentów 
wymagających określonych warun-
ków czyli odpowiednio zaprojekto-
wanych obiektów.

Wojciech Skurkiewicz uzasad-
niał, że nasza armia musi postawić 
na innowacyjność, na nowoczesność 
Stąd szansa dla PGZ, gdyż Polska 
może produkować nie tylko dla 
naszego wojska, ale dla członków 
NATO i szerzej. Z polskiego PKB na 
obronność przeznaczonych jest 2%. 
To ogromne pieniądze, które 
muszą być wydane, dlaczego nie 
w Radomiu lub na ziemi radomskiej? 
– postawił pytanie. Poinformował, 
że ostatnio przebywał w Pionkach. 
Oglądał obiekty pozostałe po przed-

wojennej wytwórni prochu, też bu-
dowane w ramach ówczesnego COP. 
Niektóre wykorzystuje oddział fi rmy 
,,Mesko”. Jest plan zainwestowania 
w najbliższych latach ponad 40 mln 
zł na produkcję nowoczesnych po-
cisków różnych kalibrów. Rozwój 
polskiego przemysłu zbrojeniowe-
go stwarza więc korzystne warunki 
dla ludzi pracy, w tym polskiej kadry 
naukowo-technicznej – dowodził 
Wojciech Skurkiewicz.

Prezes Siwko nawiązując do nie-
dawnej przeszłości stwierdził, że 
w szufl adach po starym zarządzie 
nie znalazł żadnych planów rozwoju. 
Zdaniem prezesa przykładem tego, 
jak obecna PGZ poważnie traktuje 
Radom, są ostatnie decyzje, nie tyl-

ko o budowie, ale też nominacja 
na dyrektora radomskiej siedziby 
dla Dariusza Wójcika. Jego kom-
petencje są gwarancją profesjona-
lizmu. Jest stąd, a nie przywiezio-
ny w teczce ze stolicy. Nie będzie 
o godz. 16 zmykał do Warszawy. 
Dodał też, że PGZ w Radomiu 
będzie wkrótce przeprowadzał 
rekrutacje do pracy, za którą od-
powiadać będzie nowy dyrektor. 
Pytany, ilu pracowników zatrudni, 
odrzekł, że poinformuje o tym po 
świętach. 

 Mając być może na myśli tak-
że to, że Dariusz Wójcik, nowo 
mianowany dyrektor Biura PGZ 
w Radomiu, jest obecnie prze-
wodniczącym Rady Miejskiej, 
Arkadiusz Siwko powiadomił, że 
PGZ będzie się włączała w życie 
społeczne Radomia. Na początek 
przekazuje 40 tys. zł dla niepełno-
sprawnych sportowców radom-
skiego ,,Startu”, z przeznaczeniem 
na zakup samochodu, potrzebne-
go na dojazdy na zawody.

– Są tu z nami posłowie PiS-u. 
Jedziemy z nimi do prezydenta 
Radomia z nadania PO. Chcemy 
stworzyć zespół ludzi dobrej woli, 
skupionych wokół tego, by Ra-
dom rozwijał się jako stolica pol-
skiego przemysłu zbrojeniowego. 
Zachęcam do współpracy wszyst-
kie środowiska – zapraszał prezes 
Siwko. Poinformował również, że 
w pierwszej kolejności spotka się 
ze środowiskami naukowymi, by 
już konkretniej rozmawiać o cen-
trum innowacji. 

Prezydent Radomia Rado-
sław Witkowski, pytany tego 
samego dnia o rezultaty spot-
kania stwierdził, że było ono 
pożyteczne. Samorząd miasta 
wspiera inicjatywy rozwojowe, 
szczególnie inwestycyjne, sprzy-
jające poprawie polepszaniu wa-
runkom życia w Radomiu.

 /MK/

Arkadiusz Siwko – nowy prezes 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Dariusz Wójcik – nowo mianowany 
dyrektor biura PGZ w Radomiu

Od prawej: prezes Arkadiusz Siwko i posłowie PiS Marek Suski i Wojciech Skurkiewicz
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

informuje, że w dniu 16.03.2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się ustny 
przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 przy ulicy 25 
Czerwca 59 m. 33, II piętro.

– o powierzchni użytkowej – 43,10 m² 

– cena wyjściowa  – 88.500,00 zł

– wadium  – 4.425,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty 
wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie 
do dnia 15.03.2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 09.03.2016 r. i 14.03.2016 r. 
w godz. 9.00-11.00.
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regula-
minem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użyt-
kowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 dnia poprzedzającego 
termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu 

wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowa-

dzania przetargów.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzo-
nym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek za-
dłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania ofe-
renta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 
ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 16.03.2016 r. o godz. 11.00 
w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. (48) 384-06-40 do 42 w. 329.

Rekordowy fi nał WOŚP
– Radom jest dziś stolicą dobrych informacji – mówił Jurek Owsiak, ogłaszając właśnie 
w Radomiu wynik tegorocznej zbiórki. W całym kraju zebrano rekordową kwotę: 72.696.501 zł. 
W Radomiu również padł rekord: 233 tysiące złotych.

Podsumowanie tegorocznego fi nału 
odbyło się w Radomskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym przy ulicy Tochterman-
na, który również od wielu lat korzysta 
ze sprzętu zakupionego dzięki WOŚP. 
– To szpital, na przykładzie którego 
doskonale widać, jak sprzęt WOŚP 
pomaga pacjentom i jak świetnie jest 
wykorzystywany przez personel me-
dyczny – mówił Jurek Owsiak. 

Podczas uroczystości nie zabra-
kło także gratulacji dla członków 
radomskiego sztabu. Wśród wo-
lontariuszy WOŚP był prezydent 
Radomia i wiceprezydenci. – Prze-
de wszystkim serdecznie dziękuję 
radomianom za hojność. W tym 
roku zebraliśmy rekordową kwotę. 
W tym też duża zasługa wolonta-
riuszy i wszystkich, którzy byli za-
angażowani w organizację fi nału 

w Radomiu. Im też należą się wielkie 
słowa uznania. Jestem dumny, że Ju-
rek Owsiak wybrał właśnie Radom 
jako miejsce podsumowania 24. fi na-
łu WOŚP – mówił prezydent Rado-
sław Witkowski odbierając dyplom 
z rąk prezesa Fundacji WOŚP. 

Tuż po konferencji odbyła się 
prezentacja Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego, który znakomicie ko-
rzysta z podarowanego mu sprzętu 
i może być wzorem dla wielu in-
nych tego typu placówek. 

 źródło: radom.pl

Obszerny wywiad  z Dorotą Sidorko, prezesem Portu Lotniczego Radom, w świątecznym wydaniu TR 23 marca br.



3GMINA WOLANÓW

Moc życzeń dla Mieszkanek Gminy
Integracyjne spotkanie mieszkanek gminy Wolanów, zorganizowane z okazji Święta Kobiet przez 
wójta gminy, Gminne Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę i Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
przebiegało w uroczystej atmosferze. Dla Pań były kwiaty, pyszny tort, koncert i moc życzeń.

W niedzielę 6 marca, w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Wo-
lanowie, w sali gimnastycznej ZSO, 
odbyło się uroczyste spotkanie, 
którego bohaterkami były Panie 
– Mieszkanki gminy Wolanów. Od-
było się ono z okazji Dnia Kobiet, 
a jako pierwszy życzenia Paniom 
złożył wójt Adam Gibała.

– Przede wszystkim życzę Wam, 
drogie Panie zdrowia, pogody du-
cha, miłości najbliższych i speł-
nienia marzeń – powiedział wójt. 
Dodał: – Taka uroczystość jak dziś 
niech będzie również okazją do 
integracji kobiecego środowiska 
w naszej gminie oraz chwilą wspól-
nej, dobrej zabawy.

Panie obdarowane zostały kolo-
rowymi tulipanami, które wręczali 
odświętnie ubrani uczniowie płci 
męskiej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Szczególny nastrój 
podkreślały płonące na stołach 
świece i olbrzymi tort z fajerwer-
kami. 

Publiczność bawiła się oklasku-
jąc występ zespołu Stowarzyszenia 
Babska Rzeczpospolita z Klwowa. 
Mottem występu były słowa pio-
senki Eugeniusza Bodo: „Baby, ach 
te Baby…”. Dzięki występującym 
członkiniom zespołu nie zabrakło 
humoru, gorących rytmów pory-
wających do tańca i świadectwa 
o tym, że kobiety świetnie potra-

fią łączyć obowiązki zawodowe 
i domowe z realizowaniem swoich 
marzeń i pasji.

W podarunku dla kobiet, pełen 
humoru i refl eksji spektakl pt. „Ko-
bieta źrenicą świata”, zaprezentowa-
li uczniowie ZSO. Wszystkich wy-
stępujących publiczność nagrodziła 
gorącymi oklaskami. 

Spotkanie było też okazją do 
podsumowania konkursu czytel-
niczego, organizowanego corocz-
nie przez Bibliotekę Publiczną 
w Wolanowie. Dziesięciu najaktyw-
niejszych czytelników otrzymało 
nagrody. Wręczyli je: Elżbieta Ade-
rek, dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Wolanowie i Adam Gibała wójt 
gminy Wolanów. Pierwsze trzy 
zwycięskie miejsca zajęły czytel-
niczki: Alicja Czerwiec, Jadwiga 
Wojcieszak i Urszula Karasińska.

W imieniu samorządowych władz gminy Wolanów życzenia wszystkim 
Mieszkankom złożył wójt Adam Gibała

Uroczystość prowadzili: Elżbieta Kacprzycka, Agnieszka Wlazło 
i Stanisław Prażmowski

Dla Pań przygotowano olbrzymi tort z fajerwerkami

Kobiety obdarowano kolorowymi tulipanami W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet licznie uczestniczyły mieszkanki gminy

– Dziękuję wszystkim Paniom 
za udział w uroczystości. Spotkania 
z okazji Dnia Kobiet znajdą swoje 
stałe miejsce w kalendarzu imprez 
organizowanych w gminie – powie-
dział wójt Adam Gibała.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek LombarskiWraz z Paniami 8 Marca świętowali radni Rady Gminy z przewodniczącą Teresą Pankowską 

i pracownicy Urzędu Gminy

Publiczność bawił zespół Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita z Klwowa

Spektakl dla Pań przygotowali uczniowie ZSO 
w Wolanowie

Zwycięzcom konkursu „Czytelnik roku 2015” nagrody wręczyli: Elżbieta Aderek, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Adam Gibała wójt gminy Wolanów
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Grali dla Miłosza
5 marca br. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 13 w Radomiu, odbył się Turniej 
Siatkówki Halowej Oldbojów o Puchar Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Hubala”.

W Turnieju wzięło udział 10 dru-
żyn z całej Polski: Pasjonaci Radom, 
40-tki Radom, Tornado Koszalin, 
Domino Jastrząb, Uszczelki Kielce, 
Iłża, Przysucha, Ostrowiec, Nałę-
czów, Puławy. Zwyciężyła drużyna 
Pasjonatów, która grała nie tylko o 
puchar, ale również dla poważnie 
chorego Miłosza. 

Drugie miejsce zajęli reprezen-
tanci Kielc, a trzecie Domina Ja-
strząb. Wszystkie drużyny turnie-
ju otrzymały pamiątkowe statuetki. 
Nagrodzono również najlepszych 
zawodników nagrodami rzeczo-
wymi.

Sporą niespodziankę sprawili 
wszystkim zwycięzcy turnieju, któ-

rzy wywalczony puchar ofi arowali 
małemu Miłoszowi.

Zawody piłkarskie uatrakcyjnił 
występ zespołu sportowo-tanecz-
nego uczennic z „Hubala”.

W czasie zawodów odbywała się 
zbiórka pieniędzy na leczenie Mi-
łosza, którego dziadek grał w dru-
żynie Pasjonatów. Dodatkowo na Sportowe pozdrowienie drużyn

Zwycięzcy z małym Miłoszem

ten cel odbyła się również licytacja 
płyty zespołu IRA oraz okolicznoś-
ciowej koszulki.

Celem Turnieju, nad którym 
honorowy patronat objął Prezy-
dent Miasta Radomia Radosław 
Witkowski, jest krzewienie kultu-

ry fi zycznej i sportu wśród różnych 
grup wiekowych oraz popularyza-
cja siatkówki.

Organizatorem turnieju było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
„Hubala” oraz radomskie drużyny 
siatkarzy.

Zespół sportowo-taneczny ZSZ im. Hubala
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Nawóz
XXI wieku

rsm@grupaazoty.com

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

 Zakład Obrotu Rolnego Marian Bicz

www.zozwolen.pl 

10 lat Fundacji Polish Orphans Charity
Kanadyjska Fundacja Polish Orphans Charity już od 10 lat wspomaga uzdolnione dzieci i młodzież 
z Radomia i nie tylko. Jednak od Radomia się zaczęło i w mieście nad Mleczną przez kilka lat dzia-
łanie fundacji się koncentrowało. Dlatego Radom będzie miejscem obchodów jubileuszowych. O pro-
gramie jubileuszu, głównie artystycznym, poinformowali na konferencji prasowej prezydent Radomia 
Radosław Witkowski i reprezentujący fundację Polish Orphans Charity Krzysztof Gajewski.

To dzięki stypendium fundowa-
nym przez kanadyjską fundację, 
uzdolnione artystycznie dzieci 
mogą rozwijać swoje predyspozycje 
i upodobania artystyczne. Stypen-
dia były i są przeznaczane głównie 
na zakup instrumentów muzycz-
nych lub materiałów potrzebnych 
do pracy twórczej.

– Już od 10 lat mamy przyjemność 
pracować na rzecz fundacji Polish 
Orphans Charity, której działal-
ność zaczęła się w naszym mieście. 
Rezultaty są wspaniałe. Przez te 
lata pomagaliśmy rozwijać talenty 
i pasje wielu uzdolnionym dzieciom. 
Wielu stypendystów rozwinęło swój 
talent i umiejętności znacząco i dziś 

odnoszą duże sukcesy – stwierdził 
prezydent Radosław Witkowski.

Obchody jubileuszowe rozpoczną 
się 7 czerwca. Na projekt ,,Kanada – 
Przyjaciele – Partnerzy” złożą się im-
prezy dostępne dla wszystkich, lecz 
zaadresowane głównie do młodego 
pokolenia. Mają na celu przybliże-
nie Kanady naszemu społeczeństwu 

Główne uroczystości jubileuszowe 
są zaplanowane na dwa dni – 24 
i 25 października. W Dniach Kanady 
odbędzie się w Radomiu spotkanie 
z podróżnikiem po Arktyce Kana-
dyjskiej oraz koncert muzyczny Mi-
chała Łanuszki pod nazwą ,,Łanusz-
ko – Cohen”. – To wyjątkowy koncert 
sponsorowany przez Urząd Miejski 
w Radomiu. Warto również poin-
formować o bardzo ciekawym po-
myśle zaprezentowania w Radomiu 
kanadyjskich kulinariów. Ukazała 
się właśnie nowa książka zawierają-
ca przepisy na sporządzanie wielu 
smacznych dań tej kuchni. Książkę 
przekażemy jednej z radomskich re-

Krzysztof Gajewski (z lewej) i prezydent Radosław Witkowski mówili o pomocy dla uzdolnionej 
artystycznie młodzieży, jakiej fundacja udziela już od 10 lat

Konferencja prasowa wzbudziła duże zainteresowanie…

stauracji, której kucharze przygotu-
ją dania kanadyjskie. W listopadzie 
przewidujemy otwarcie wystawy 
plastycznej Katarzyny Podniesień-
skiej i Michała Wasika, stypendy-
stów kanadyjskiej fundacji.

Organizatorom jubileuszu 10-lecia 
Polish Orphans Charity bardzo zale-
ży na tym, aby uczestniczyła w nich 
możliwie największa liczba stypen-
dystów. Chcemy z ich udziałem po-
kazać, jak wspólnie wiele uczyniliśmy 
– powiedział Krzysztof Gajewski, 
przez wiele lat radny Rady Miejskiej 
w Radomiu, obecnie zarządzający ka-
nadyjską Fundacją Polish Orphans 
Charity.   /M.K./



6 Nr 101OGŁOSZENIA

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

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. 

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.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego
502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl
UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl
UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl
UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl
UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl
UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, 
26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 
60, faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl
UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję Szybki PIT – kampanię in-
formacyjną wspierającą podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania 
podatkowego (PIT). Akcja prowadzona jest już po raz ósmy i obejmuje 
swoim zasięgiem całą Polską. 

W ramach kampanii przygotowano dla podatników wiele narzędzi, 
które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między in-
nymi: Dni Otwarte w urzędach skarbowych w Polsce (16 kwietnia br.), 
wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia (28–29 kwietnia br.), 
dodatkowe punkty przyjmowania zeznań podatkowych i dyżury tele-
foniczne ekspertów. 

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez 
internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste 
i bezpieczne, oszczędza czas i pieniądze - nie trzeba drukować formularza 
zeznania, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

Kampanii towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl, która 
zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, 
informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez internet oraz wyszu-
kiwarkę urzędów skarbowych. Na stronie tej będzie też dostępna apli-
kacja, dzięki której podatnicy będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, 
na które otrzymają fachową odpowiedź.

Z kolei na Portalu Podatkowym zainteresowani znajdą m.in. aktualne 
formularze, czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego 
zeznania podatkowego.

Akcja będzie też obecna na Facebooku.

Przypominamy, że w 2016 roku 30 kwietnia jest dniem wolnym od 
pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada 
na 2 maja.

Kampania „SZBKI PIT”
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Psychologia 
koloru
Pierwszym istotnym elementem, na który powinniśmy zwrócić 
uwagę przy doborze garderoby, to kolorystyka stroju, a dopiero 
później możemy wziąć pod uwagę fason ubrania. 

K
olory, w które się ubie-
ramy, mówią o nas naj-
więcej. Są nośnikiem 
emocji, mają wpływ na 

nasze samopoczucie, decydują 
o naszych doznaniach estetycznych 
oraz wpływają na naszą oceną oto-
czenia i ocenę przez otoczenie.

Gdy jest nam smutno zakładamy 
bardzo często ciemne rzeczy np.: 
czarne, szare, granatowe i ciemno-
brązowe. Natomiast, kiedy jesteśmy 
zadowoleni i szczęśliwi ubieramy się 
w jasne i jaskrawe ubrania np.: żółte, 
czerwone, pomarańczowe i białe.

Kolory i my 

POMARAŃCZOWY – osoby, któ-
re noszą ten kolor są szczęśliwe 
i radosne. Pomarańczowy rządzi 
emocjami i zmysłami oraz dzięki 
tej barwie wzrasta apetyt na zdro-
wie. Jesteśmy pełne entuzjazmu, 
towarzyskie i energetyczne. 

ŻÓŁTY – symbolizuje mądrość, 
dobrze wpływa na jasność my-
ślenia, pobudza zainteresowania. 
Osoby, które go noszą są wesołe są 
optymistyczne i pewne siebie. 

CZARNY – elegancja, ekskluzyw-
ność. Stwarza wrażenie wiarygod-
ności, kompetencji, a także ciszy, 
tajemniczości. Otwiera dostęp do 
podświadomości. Jeśli będzie do-
minować w stroju ofi cjalnym, pod-
kreśla nasz autorytet i oznacza opa-
nowanie. W połączeniu z kolorem 
różowym ożywia nasze kontakty 
towarzyskie.

CZERWONY – duże aspiracje, pew-
ność siebie, dodaje nam sił i napawa 
optymizmem. Jego nadmiar może 
wzbudzać agresję. Czerwień to naj-
bardziej jaskrawy i widoczny kolor, 
jest także najbardziej pobudzający 
— dlatego często wykorzystywany 
jest w reklamie, by przykuć uwagę. 
Symbolizuje działanie, przygodę, 

energię, niebezpieczeństwo, miłość, 
pasję, wigor i siłę. 

BIAŁY – uczciwość, czystość, po-
prawia samopoczucie. Sprawia wra-
żenie ochrony, a także swobody.

NIEBIESKI – zaufanie, działa niezwy-
kle kojąco, poprawia koncentrację. 
Barwa ta przywodzi na myśl spokój, 
stabilność, sukces, pewność, lojalność 
i bezpieczeństwo — dlatego tak wiele 
fi rm używa tego koloru. Niebieski jest 
także symbolem przyjaźni.

SZARY – oznacza kompetencję 
i szacunek, Najczęściej noszą go 
osoby opanowane, niezależne, pew-
ne swego zdania. To indywidualiści, 
potrafi ący spojrzeć krytycznie na 
siebie i innych.

BEŻOWY – styl, takt, zaufanie… 
ale wyrażają również niepewność. 
W namiarze może powodować smu-
tek. Jeśli ktoś nadmiernie gustuje 
w tym kolorze może to wskazywać na 
niskie poczucie własnej wartości.

FIOLETOWY – wrażliwość, udu-
chowienie, zwiększa poczucie włas-
nej wartości, pomaga panować nad 
emocjami.

FUKSJA – oznacza witalność, 
odwagę, piękno i kreatywność. 
Pomaga znaleźć wewnętrzną siłę. 
To kolor odważnych liderek, twór-
czych, spontanicznych i silnych 
psychicznie.

ZIELONY – spokój, harmonia, 
przywraca równowagę. Doskona-
ły przy relaksacji, rozluźnia, łago-
dzi napięcie. Kolor ten utrzymuje 
w równowadze naszą energię fi -
zyczną i psychiczną.

Wiosenne 
porządki 
w szafi e...

…czyli czego i ile powinno być w szafi e, by 
nie było w niej bałaganu . Jakie są powody 
zapuszczenia szafy? Dlaczego kolekcjonu-
jemy ubrania, których już nie nosimy?

 Bo kiedyś jeszcze się przydadzą.
 Bo bardzo dużo kosztowały.
 Bo dobrze się kojarzą.
 Bo to była genialna okazja.
 Bo mnie nie stać na nowe zakupy.
 Bo moda wraca i będzie jak znalazł.
 Bo na pewno to kiedyś przerobię.

W
szystko to niestety 
powoduje, że mamy 
za dużo niepotrzeb-
nych ubrań w swo-

jej szafi e. Otwieramy ją, a z niej 
wszystko się wysypuje, to, co pasu-
je i to, co nie pasuje do nas. Idzie 
wiosna, zróbmy wiosenne porządki 
i wyrzućmy wszystko to, co niepo-
trzebne, stare i od kilku sezonów 
nienoszone i niemodne. Idźmy na 
całość i nie bójmy się zmian! 

10% – TRENDY: Trendy to 
chwilówki, dlatego 

przeznacz na nie minimum, to 
w zupełności wystarczy. Z aktual-
nych hitów (trendów) bardzo do-
kładnie wybieraj, w czym naprawdę 
będziesz wyglądać świetnie, co pa-
suje do twojej fi gury. W ten sposób 
nie zepsujesz swojej szafy rzecza-
mi, które noszą wszyscy przez kil-
ka miesięcy. Zachowasz swój styl 
i będziesz modna. Kilka modnych 
bluzek to idealne uzupełnienie kla-
sycznego dołu. Zainwestuj w jedną 
parę modnych butów, modną bi-
żuterię, bluzka z baskinką, ćwieki, 
cekiny. Kilka takich rzeczy w twojej 
szafi e i mówisz światu, co jest na 

czasie. Masz swój styl i nikogo nie 
naśladujesz.

20% – DODATKI DECYDUJĄ 
O STYLU. Są to głów-

nie: biżuteria, akcesoria, torebki, 

paski itp. Dodatki to uzupełnienie 
stylizacji i wiem, że często potrafi ą 
odmienić wizerunek. Wystarczy 
jeden mocny akcent, aby przyciąg-
nąć uwagę i zrobić dobre wraże-
nie. Duża, elegancka torba, która 

Co mówią o nas barwy?

będzie ci towarzyszyła codziennie 
– ona potrafi  zrobić wrażenie. Na 
większe wyjścia kopertówka, która 
wzbudzić podziw. Pasek, naszyjnik 
– jeden luksusowy, drugi codzienny. 
Latem rzecz niezastąpiona – okula-
ry, w które warto zainwestować. 

30% – PODSTAWA JEST 
NIEZALEŻNA OD MODY. 

Podstawa to rzeczy często noszone, 
więc powinny być dość często wy-
mieniane (przynajmniej raz na dwa 
sezony). Rzeczy niezbędne, czyli: 
T-shirt, body, halka (bielizna), dżin-

koszulka z długim rękawem). Na 
nogi wygodne np. trampki. 

40% – KLASYKA: Największa 
część twojej gardero-

by to ubrania, które nie wychodzą
 z mody, są ponadczasowe i abso-
lutnie odporne na wszelkie trendy. 
To jest ich siła. 

Konieczne minimum klasyki 
to: żakiet zapinany na jeden guzik 
i spódnica do połowy kolana – dłu-
gość idealna na randkę i do biura. 
Mała czarna (również w innych 
kolorach), sukienka kopertowa, 
spodnie w kant i cienki sweterek. 
Na wierzch trencz albo skórzana 
kurtka (odejmuje lat), na nogi bale-
riny i koniecznie klasyczne szpilki.

Zapraszam na mój blog: 
http://fashionandstyle-emiliawrobel.
blogspot.com/

sy, biała koszula, golf. To idealne tło, 
na którym będą się prezentować 
inne ciuchy. Bez dżinsów nie wyob-
rażamy sobie życia. Powinny też być: 
legginsy i rajstopy, skarpetki. Tło dla 
marynarki to: longsleeve (obcisła 
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 W pogodnym nastroju, jak widać na fotce, nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
z siedzibą w Radomiu, Arkadiusz Siwko, prowadził pierwszą po nominacji konferencję prasową. 
Towarzyszyli mu uśmiechnięci posłowie PiS – Marek Suski i Wojciech Skurkiewicz oraz Dariusz 
Wójcik, nowo mianowany dyrektor Biura PGZ. Dobry nastrój prezesa wynikał chyba trochę 
z pokaźnej grupy dziennikarzy zachęconych do uczestnictwa przez panią rzecznik Hannę Wę-
glewską, ale przede wszystkim z dobrego przyjęcia przekazanych informacji o dużym zakresie 
inwestowania w Radomiu i Pionkach. Przy PGZ, która pobuduje własną siedzibę, powstaną 
w najbliższych latach w Radomiu centra innowacyjności i szkolenia dla wszystkich spółek
w niej zrzeszonych. 

W pogodnym nastroju

 Laureatów co 
prawda nie sieją, lecz 
tym razem jurorzy 
przyznając Nagrodę św. 
Kazimierza Marcinowi 
Kępie trafi li w przysło-
wiową dziesiątkę. Stąd 
uśmiech prezydenta 
Radomia – Radosława 
Witkowskiego i wi-
ceprezydenta Karola 
Semika udzielił się też 
wzruszonemu uhono-
rowaniem Marcinowi 
Kępie. Gratulujemy 
tym goręcej, że Marcin 
pisywał też do naszego 
tygodnika.Laureat jak się patrzy

 Tak zapewne, z nutą refl eksji, sądząc 
z min trzech widocznych na zdjęciu panów, 
można by odczytać ich myśli, kiedy to pod-
czas zorganizowanego w gminie Wolanów 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, zobaczyli 
odświętnie ubrane, tłumnie przybyłe na 
spotkanie mieszkanki gminy, a na scenie 
tryskające energią panie z zespołu Babska 
Rzeczpospolita, z Klwowa. – Ach, te kobie-
ty…, bez nich nie da się żyć! – już nie mil-
cząc, a mówiąc na głos, wójt Adam Gibała 
(w środku) potwierdził w rozmowie z nami 
tę wyraźną refl eksję. Wójtowi w podziwia-
niu kobiecych możliwości towarzyszyli 
radni: Adam Hernik – wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Bogumił Towarek – prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej.Ach, te kobiety...

 Co prawda tylko na dwudniową 
imprezę na XIV Grand Prix zjechała 
do Kozienic prawie 400-osoba grupa 
zawodniczek i zawodników z ponad 
70 klubów. Pływalnia kryta „Delfi n” 
odnotowała rekord. Na zdjęciu: Wice-
burmistrz Gminy Kozienice Małgo-
rzata Bebelska honoruje mistrzynię 
Europy w pływaniu Aleksandrę Ur-
bańczyk-Olejarczyk. W Kozienicach 
też była bezkonkurencyjną.

Kozienice 
stolicą pływaków

 W 1999 roku Puchar Polski zdobyli siatkarze Czarnych Radom. W lutym br. wywalczyli go 
ambitni koszykarze drużyny Rosa Radom. Prezydent Radomia Radosław Witkowski uhonorował 
ich gratulacjami, a prezesów – Romana i Przemysława Saczywko obrazami upamiętniającymi 
historyczny sukces. Koszykarze odwzajemnili się wręczeniem gospodarzowi miasta koszulki 
podpisanej przez zawodników i szkoleniowców . No i było fajnie…

Wywalczyli Puchar Polski

 Reprezentacja, mająca swoją siedzibę w podradomskiej Wsoli, liderujących w branży ko-
minków Kratek.pl przywiozła z Międzynarodowych Targów KOMINKI 2016 w Poznaniu trzy 
prestiżowe nagrody. Jako Firma Roku 2015, Kratki.pl zostały uhonorowane Statuetką Złoty 
Płomień, a w kategorii „Produkt roku” czyli za kominek gazowy Leo, otrzymały statuetkę Srebrny 
Płomień. Trzecia statuetka pod nazwa Iskra 2015 przypadła Kratkom.pl jako liderowi konkursów 
adresowanych do projektantów. Prestiżowe „Płomienie” prezentuje podczas targowej gali pan 
Marek Bal – właściciel fi rmy (drugi z lewej).

 Gra teczkami stała się modnym za-
jęciem nie tylko panów polityków. Beata 
Szydło w kampanii wyborczej do Sejmu 
i Senatu wykorzystała z sukcesem nie-
bieską teczkę, jakoby zawierającą goto-
we projekty ustaw. Gdy szydło wyszło 
z… worka, teczki niebieskiego koloru 
zaczęła stosować opozycja. Posłanka 
PO Anna Maria Białkowska uczyniła 
to na konferencji prasowej w Radomiu 
w ramach praktyki patrzenia na ręce 
rządzącym. Z jakim skutkiem? Pokaże 
przyszłość… 

Modne teczki

Kratki.pl na topie

 W kołach SLD 
południowego Ma-
zowsza odbywają się 
zebrania sprawozdaw-
czo-wyborcze sumu-
jące 4-letnią kadencję 
i szukające odpowie-
dzi na pytanie: – Co 
dalej. Jedną z tenden-
cji jest otwarcie na 
młodzież. Na zdjęciu 
nowo wybrani człon-
kowie zarządu koła 
nr 3 w Radomiu: Od 
lewej: Piotrek Kotwi-
ca (sekretarz zarzą-
du), przewodniczący 
Andrzej Stefański 
i Zbigniew Romanow-
ski (wiceprzewodni-
czący).W SLD wybierają


