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Mirosław Ślifirczyk

Starosta Radomski

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Powiatu Radomskiego

Proszę przyjąć najlepsze życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Niech nadchodzące dni będą dla wszystkich 
czasem pokoju i spokoju, pogody i radości, 

a wiosna niech przyniesie nadzieję na spełnienie 
planów, urodzaj na polach i pomyślność 

w Waszych domach. Życzymy zdrowia, sukcesów 
i tradycyjnych spotkań przy rodzinnym stole. 

Teresa Bartosiewicz
Przewodnicząca Rady
Powiatu Radomskiego

Ciepłych, pełnych nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku,
smacznego święconego w gronie najbliższych

oraz mnóstwa pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik
oraz Radni Rady Miejskiej w Radomiu

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych spokoju i szczęścia rodzinnego 

oraz wiosennego nastroju 
Mieszkańcom Ziemi Radomskiej

życzy

Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Mieszkańcom Radomia 
ciepłych, radosnych Świąt Wielkanocnych
smacznego Śmigusa i mokrego Dyngusa
oraz  wszelkiej pomyślności
w działalności zawodowej i życiu osobistym

życzą

Zarząd i Pracownicy
Wodociągów Miejskich w Radomiu
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V Gala Konkursu 
Gospodarczego 
„Perła Powiatu”
To nie prima aprilis. Kalendarz imprez organizowanych wiosną tego 
roku przez Starostwo Powiatu Radomskiego wskazał, że tym razem 
V Gala Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego pn. „Perła 
Powiatu” odbędzie się 1 kwietnia. Jak co roku miejscem Gali będzie 
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu (ul. 25 Czerwca 70). Początek imprezy o godzinie 17.00. 
Po powitaniu przez Starostę Radomskiego Mirosława Ślifi rczyka 
uczestników konkursu i zaproszonych gości oraz wystąpieniach oko-
licznościowych, nastąpi ogłoszenie oczekiwanych wyników i wręczenie 
statuetek. Na program artystyczny złożą się: koncert skrzypcowy 
DUET Polski oraz recital Michała Szpaka z zespołem.

Konkurs Gospodarczy Starosty 
Radomskiego „Perła Powiatu” to 
okazja do wspierania działalności 
gospodarczej i rolniczej oraz pro-
mowania innowacyjnych przedsię-
wzięć i rozwiązań. Celem konkursu 
jest wyróżnienie produktów, fi rm 
oraz gospodarstw rolnych, mają-
cych siedzibę na terenie powiatu 
radomskiego, osiągających najlep-
sze efekty ekonomiczne.

Współzawodnictwo odby-
wało się w pięciu kategoriach: 
Mała Firma Roku (zatrudniają-
ca mniej niż 50 pracowników), 
Firma Roku (zatrudniająca 
50 i więcej pracowników), Pro-
dukt Roku, Małe Gospodarstwo 
Rolne (powierzchnia mniej niż 
20 ha) oraz Gospodarstwo Rolne 
(powierzchnia 20 ha i powyżej). 
Kandydaci do poszczególnych 
kategorii musieli spełniać warunki 
określone w Regulaminie Konkur-
su zatwierdzonym przez Zarząd 
Powiatu Radomskiego.

Kandydatów zgłaszali zgodnie 
z regulaminem: burmistrzowie 
i wójtowie z terenu powiatu radom-
skiego, organizacje reprezentujące 
przedsiębiorców (np. IP-HZR) 
i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, 
itp.) a także fi rmy bądź rolnicy 
w swoim własnym imieniu.

Nadzór nad przebiegiem Kon-
kursu sprawowała i orzekała o wy-
nikach jego poszczególnych etapów 

Amerykanie wybrali 
radomskie lotnisko!
Na radomskim lotnisku gościli wczoraj przedstawiciele fi rmy Cirrus Aircraft  oraz jej oddziału 
Cirrus Aircraft  Poland & Baltics Sp. z o.o. W ramach prezentacji samolotów tej fi rmy, przyleciały 
trzy wersje napędzane silnikami tłokowymi. – Cieszymy się, że Amerykanie wybrali właśnie 
radomskie lotnisko na tak ważne dla siebie wydarzenie – mówił Kajetan Orzeł, rzecznik praso-
wy Portu Lotniczego Radom.

Prezentowane samoloty to: pod-
stawowa SR20 GTS, wyposażona 
w mocniejszy silnik SR22T GTS 
oraz specjalistyczna wersja opar-
ta na modelu SR22, wyposażona 
m.in. w urządzenia dozoru wizual-
nego (głowica optoelektroniczna). 
Przedstawiciele firmy zachęcali 
służby mundurowe (Straż Granicz-
na, policja) do wybrania ich oferty. 
W ramach prezentacji zaproszeni 
goście mieli możliwość odbycia 
lotu demonstracyjnego i poznania 
samolotów w ich naturalnym śro-
dowisku, tj. w powietrzu.

Amerykanie wybrali Port Lotniczy 
Radom na tak ważne dla siebie wyda-
rzenie. – Bardzo się z tego cieszymy, 
jest to dla nas ogromne wyróżnie-
nie, że tak uznana fi rma w branży 
lotniczej, przyjechała właśnie do nas 
– skomentował Kajetan Orzeł.

Cirrus Aircraft  to w ostatnich la-
tach jeden z wiodących producen-
tów samolotów segmentu General 
Aviation. Modele SR20 oraz SR22 ze 
względu na swoje świetne osiągi oraz 
nowatorskie rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa są powszechnie wy-
bierane przez prywatnych właścicieli, 
jak również fi rmy świadczące usługi 
powietrznych taksówek, czy prowa-
dzące ośrodki szkolenia lotniczego. 
Firma amerykańska zaprezentowała 
trzy samoloty tłokowe na płycie po-
stojowej radomskiego lotniska.

 źródło: radom24.pl

Palmy i pisanki 
w Przysusze
W środę, 9 marca, twórczyni ludowa Gabriela Rzepka 
z Bielowic przeprowadziła warsztaty z wykonywania 
pisanek z regionu opoczyńskiego metodą batikową oraz 
wykonywania palm wielkanocnych.

W warsztatach uczestniczyły 
dzieci ze szkół podstawowych 
z Przysuchy oraz panie z przysu-
skiego Klubu Seniora. Uczniowie 
z PSP nr 2 z Przysuchy uczyły się 
wykonywania palm wielkanoc-
nych, natomiast dzieci z PSP nr 1 
i panie z Klubu Seniora wykony-
wały pisanki. Pani Gabriela Rzepka 
jest twórczynią ludową, która od 
dziecięcych lat pasjonuje się rę-
kodziełem ludowym. Jej nauczy-
cielkami i osobami, które przeka-
zały technikę wykonywania palm 

i pisanek, były mama i babcia – zna-
ne twórczynie ludowe – laureatki na-
grody Oskara Kolberga przyznawanej 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pani Gabriela oprócz 
wykonywania palm i pisanek zajmuje 
się również haft owaniem, wykonywa-
niem pająków, wycinanek oraz ozdób 
bibułowych. Bierze czynny udział 
w życiu stowarzyszenia zrzeszające-
go twórców ludowych w Lublinie. 
Uczestniczy w festiwalach ludowych 
w Zakopanem, Lublinie, Kazimierzu 
i Bukowinie Tatrzańskiej.
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Kapituła powołana przez Zarząd 
Powiatu. Mogła ona również za-
decydować o przyznaniu nagrody 
specjalnej, którą może zostać objęta 
dowolna kandydatura, zasługująca 
na szczególne wyróżnienie.

Zwycięzca każdej kategorii konkur-
su, podczas V Gali zostanie nagrodzony 
Statuetką i Dyplomem Honorowym. 
Kto dozna tych zaszczytów dowiemy 
się w piątek, 1 kwietnia br.   (X)

Radosnego, wiosennego nastroju, Radosnego, wiosennego nastroju, 
miłych spotkań w gronie rodziny miłych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół i wśród przyjaciół 
z okazji Świąt Wielkanocnych z okazji Świąt Wielkanocnych 
Czytelnikom Tygodnika Radomskiego Czytelnikom Tygodnika Radomskiego 
życzy zespół redakcyjnyżyczy zespół redakcyjny
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Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
dobrego odpoczynku, smacznego jajka, 
mokrego Śmigusa Dyngusa 
oraz samych słonecznych, 
spokojnych i cudownych dni 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzą Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„NASZ DOM” w Radomiu 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Nasz Dom” 
w Radomiu

życzy

Robert Mordak

Poseł Sejmu VIII kadencji

Obfitych łask i błogosławieństw 

od Chrystusa Zmartwychwstałego 

oraz pełnych pokoju 

Świąt Wielkanocnych 

z radosnym „Alleluja” 

Święta Wielkiej Nocy 
to czas radości i nadziei na nowe, 

lepsze życie. 
Niech chwile spędzone z najbliższymi 

będą czasem budowania 
prawdziwej wspólnoty 

i radości wypływającej z serca. 
Zdrowych, spokojnych Świąt 

oraz błogosławieństwa 
od Chrystusa Zmartwychwstałego 

Mieszkańcom Ziemi Radomskiej
życzy

Anna Kwiecień
Poseł na Sejm RP

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
 życzymy zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności

 oraz dostąpienia łask 
Zmartwychwstałego Chrystusa.

 Oby te piękne święta upłynęły w atmosferze 
rodzinnego ciepła,

 wiosennego nastroju wypełnionego radością 
i optymizmem.

Bożenna Pacholczak

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Zbigniew Gołąbek

Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego

Hala i stadion 
coraz bliżej
W czwartek, 24 marca, zostanie podpisana umowa na wykona-
nie prac projektowych oraz budowę hali sportowo-widowisko-
wej i nowego stadionu przy ul. Struga. Przetarg – przypomnij-
my – wygrało konsorcjum fi rm ROSA-BUD S.A i MAXTO 
sp. z o.o. z Krakowa. Jego oferta była najtańsza spośród złożo-
nych i opiewała na kwotę 109 950 186 złotych.

Budowa Radomskiego Centrum 
Sportu to jeden z inwestycyjnych 
priorytetów miasta. – Konsekwen-
tnie realizujemy projekt, o którym 
wielokrotnie mówiliśmy przez 
ostatnie miesiące. Za nami bardzo 

ważny etap przygotowań do realiza-
cji inwestycji. Teraz jesteśmy gotowi 
do rozpoczęcia prac. Ruszą one już 
w połowie kwietnia – mówi prezy-
dent Radosław Witkowski. Zanim 
jednak wykonawca wejdzie na 

plac budowy, kibice, którzy przez 
lata oglądali mecze piłkarskie przy 
ulicy Struga, ostatni raz będą mogli 
odwiedzić stary stadion. 10 kwiet-
nia odbędzie się piknik z udziałem 
m.in. byłych piłkarzy Radomiaka.

Budowa hali sportowo-wido-
wiskowej i pierwszy etap budowy 
stadionu potrwa 28 miesięcy. Hala 
sportowo-widowiskowa z pięcio-
ma tysiącami miejsc siedzących 
powstanie na terenie od strony 
ulicy Struga. Równocześnie rozpo-
cznie się budowa nowego stadionu 
sąsiadującego z halą. Zadaniem 
wykonawcy będzie: w przypadku 
hali opracowanie projektów wy-
konawczych i budowa obiektu, 
a w przypadku stadionu piłkarskie-
go – opracowanie całego projektu 
i budowa dwóch pierwszych, zada-
szonych trybun, które pomieszczą 
łącznie 5,5 tysiąca widzów.

 źródło: radom.pl

Obiecujące spotkanie 
ponad podziałami
Pierwsze wspólne spotkanie zespołu parlamentarzystów Ziemi Radomskiej z kolegium prezy-
denckim Radomia odbyło się w Urzędzie Miejskim. Rozmawiano m.in. o liście priorytetowych 
zadań dla rozwoju Radomia i regionu.

W spotkaniu udział wzięli posłowie: 
Anna Kwiecień, Marek Suski, Andrzej 
Kosztowniak, Wojciech Skurkiewicz 
i senator Adam Bielan (wszyscy PiS), 
Anna Białkowska i Leszek Ruszczyk 
z PO, Robert Mordak (Kukiz ’15) 
i Mirosław Maliszewski z PSL. Ze 
strony miasta byli to natomiast: prezy-
dent Radosław Witkowski, wiceprezy-
denci: Karol Semik, Konrad Frysztak 
i Jerzy Zawodnik oraz szef kancela-
rii prezydenta Mateusz Tyczyński. 
Wszyscy podkreślali, że spotkanie 
miało charakter roboczy, ale z opty-
mizmem i nadzieją wypowiadali się 
o spodziewanych efektach.

– To było robocze spotkanie, któ-
re przebiegło w dobrej atmosferze 
– podsumował prezydent Radosław 
Witkowski. Jak stwierdził, rozma-
wiano „o projektach i celach, które 
chcemy zrealizować we współpracy 
samorządu i administracji państwo-
wej”. – Przedstawiłem 10 punktów, 
które wcześniej upubliczniłem 
w swoim liście do nowych parlamen-
tarzystów. Mówiliśmy też o kolejnych 
projektach, które pojawiają się na 
horyzoncie i jakie chcemy rozwijać, 
w tym o lotnisku i służbie zdrowia.

– W zasadzie priorytety dla miasta 
i regionu nie uległy zmianie od czasu, 

gdy w Radomiu rządził PiS. Oczywi-
ście ulegają pewnym modyfi kacjom, 
bo czas biegnie, ale generalnie są te 
same. Z nowych doszło m.in. lotni-
sko. Ustaliliśmy, że na następnym 
spotkaniu zajmiemy się szczegółowo 
właśnie tym tematem – powiedział 
nam poseł Marek Suski.

– Spotkanie przebiegło w bardzo 
przyjemnej, konstruktywnej atmo-
sferze. Można powiedzieć, że doszli-
śmy do porozumienia w ustaleniu 
listy najważniejszych spraw dla 
Radomia i regionu – skomentował 
z kolei poseł Robert Mordak.

– Nasze priorytety są znane od 
lat i trudno coś tu zmieniać, poza 
dodaniem dwóch, trzech następ-
nych. Cieszę się, że prezydent – po 
okresie kilkunastu miesięcy – uznał 
lotnisko za kolejny priorytet. Mam 
nadzieję, że będziemy wszyscy ciąg-
nąć wózek w jedną stronę – stwier-
dził poseł Andrzej Kosztowniak.

Swojego zadowolenia po spot-
kaniu nie krył także poseł Leszek 
Ruszczyk: – Atmosfera spotkania 
napawa optymizmem. Nareszcie 
jest dialog i faktyczne zaintereso-
wanie problemami miasta i regionu. 
Wierzę, że nastąpi też realizacja ce-
lów, jakie sobie stawiamy. Wszyscy 

Lista 10 priorytetów dla 
przyszłości Radomia z listu 
prezydenta do parlamentarzy-
stów z 6.11.2015 r.

 Remont Alei Wojska Polskiego
 Wybudowanie siedziby Pol-

skiej Grupy Zbrojeniowej
 Zwiększenie fi nansowania 

Radomskiego Centrum Sportu 
(hali i stadionu)

 Rozwój Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

 Wsparcie fi nansowe budowy 
trasy N–S

 Rewitalizacja Miasta Kazimie-
rzowskiego

 Zwiększenie fi nansowania 
Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego

 Wsparcie z budżetu Państwa 
obchodów rocznicy Radomskiego 
Czerwca ‘76

 Dokończenie remontu linii 
kolejowej Radom–Warszawa

 Budowa drogi ekspresowej S12.

złożyli deklarację, że chcą do tego 
dążyć i pomagać i mam nadzieję, że 
osiągniemy pozytywne efekty. 

 źródło: radom24.pl

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu
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Największa inwestycja „Administratora”
Radomska Spółka Budownictwa Społecznego „Administrator” prowadzi jedną z największych 
w regionie, a na pewno w 20-letniej historii fi rmy – inwestycję deweloperską. Prace podzielono 
na trzy etapy, ich wartość to 50 milionów złotych netto, a efektem będzie nowoczesne osiedle.

Bilans I etapu to 126 mieszkań 
i 62 miejsca garażowe, a koszt 
– 20 milionów złotych. Najpierw 
powstaną dwa budynki: siedmio– 
i ośmiopiętrowy. Z mieszkań na 
siódmej kondygnacji będzie do-
stęp do tarasu. Przewidziano lokale 
jedno-, dwu-, trzy– i czteropoko-
jowe oraz dwupoziomowe, w któ-
rych będzie pięć albo sześć pokoi. 
W trzeciej klatce, na parterze, znaj-
dzie się mieszkanie przystosowane 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej 
ruchowo. Do budynku będzie się 
można dostać dzięki zewnętrznej 
pochylni. Każda klatka schodowa 
wyposażona zostanie w windę. 
– W sumie, po uzyskaniu pozwo-
leń na realizację dwóch kolejnych 
etapów, powstanie dobrze skomu-
nikowane i innowacyjne osiedle 
– zapowiada Karol Frieman, prezes 
„Administratora”.

Lokalizacja jest niezwykle atrak-
cyjna. Pięć bloków wybudowanych 
zostanie u zbiegu ulic Rapackiego, 
Sempołowskiej i Michałowskiej.

Planując inwestycję wzięto 
pod uwagę potrzeby lokatorów. 

– W najbliższym sąsiedztwie 
znajdują się szkoły: podstawowa 
i gimnazjum. Blisko jest ośrodek 
zdrowia i przystanek komunika-
cji miejskiej. Niedaleko są galerie 
handlowe i markety – wylicza szef 
spółki.

Na tym jednak nie koniec. 
W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców, całe osiedle będzie ogro-
dzone i objęte monitoringiem Z całą 
pewnością komfort życia podniesie 
plac zabaw dla dzieci oraz miejsce 
przeznaczone do rekreacji. Pamię-
tano też o zieleni, alejkach spacero-
wych i ławkach parkowych.

Prace przebiegają zgodnie z pla-
nem. We wrześniu ubiegłego roku 
został przekazany teren pod budo-
wę. Ogłoszono przetarg i ruszyły 
zapisy rezerwacyjne dla przyszłych 
nabywców. Zainteresowanie jest 
spore. Dotąd podpisano już pra-
wie 50 rezerwacji – mówi Karol 
Frieman.

Mieszkania oferowane przez 
Radomskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego „Admini-
strator” cechuje znakomita jakość 

i dbałość o wykonanie, począwszy 
od wysokiego poziomu rozwiązań 
konstrukcyjnych poprzez wykorzy-
stywanie do budowy najlepszych 
materiałów, a skończywszy na cie-
kawej i nowoczesnej kompozycji 
architektonicznej budynków oraz 
atrakcyjnej elewacji. 

Każde z 350 mieszkań ma pra-
widłowe proporcje pomieszczeń. 
Pozwala na funkcjonalną aranżację, 
a dzięki dużym oknom jest znako-
micie naświetlone. – Wszystkie wy-
posażone są w logotermę, czyli sy-
stem indywidualnego centralnego 
ogrzewania, a także w klimatyzację 
– dodaje prezes spółki.

I jeszcze jedno. Każda z osób, któ-
ra kupi mieszkanie, objęta zostanie 
specjalnym programem lojalnoś-
ciowym i stanie się posiadaczem 
karty RTBSprofit. Jej właściciel 
otrzyma wiele zniżek i rabatów 
w sklepach z wyposażeniem, które 
jest niezbędne do wykończenia no-
wego lokum.

To miły, ale też mający konkretny 
wymiar fi nansowy, gest „Admini-
stratora” wobec lokatorów.

Mieszkańcom Radomia 

życzymy zdrowych, radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 

pełnych spokoju i szczęścia rodzinnego 

oraz wiosennego nastroju

Zarząd RTBS „Administrator”
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Diamentowa Jakość Roku 2015
dla radomskiego RADPEC-u
W tegorocznej X jubileuszowej edycji programu Jakość Roku, kapituła programu przyznała 
Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. tytuł Diamentowa Jakość 
Roku 2015 w kategorii: Usługa, za usługę ciepłowniczą.

To najwyższe odznaczenie 
w programie i wyjątkowe wyróżnie-
nie dla sześciokrotnych laureatów. 
Oznacza, że RADPEC S.A. dołączył 
do elitarnej grupy przedsiębiorstw 
w Polsce, które mogą poszczycić się 
tym wyróżnieniem.

– To kategoria wyjątkowo wyma-
gająca, bo jak wszyscy wiemy, speł-
nianie oczekiwań jest rzeczą bardzo 
trudną. Myślę, że najważniejsze jest 
to, aby będąc usługodawcą wiedzieć, 
jak znaleźć równowagę między sa-
tysfakcją klientów, zadowoleniem 
pracowników i wynikami bizne-
sowymi fi rmy. Uważam, że udało 
nam się stworzyć taką równowagę 
i to jest klucz do sukcesu. Zawsze 
staramy się spełniać oczekiwania 
klientów i reagować na ich potrze-
by – powiedział dr Krzysztof Zbo-
rowski – prezes zarządu RADPEC 
S.A, który dodał: – Tytuł Diamen-

towa Jakość Roku 2015 
to wyraz uznania dla 
profesjonalizmu, ja-
kości i zaangażowania 
w podejmowane przez 
spółkę działania.

– Nagroda Jakość 
Roku w kategorii usłu-
ga cieszy tym bardziej, 
że w tym roku RAD-
PEC obchodzi jubile-
usz 50-lecia działal-
ności. Nagrodę traktuję więc jako 
uhonorowanie naszego dorobku 
i jakości pracy naszej załogi – za-
znaczył prezes Zborowski. 

Uroczysta Gala wręczenia cer-
tyfi katów Jakość Roku odbyła się 
17 marca w Warszawie. Fundacja 
Qualitas Europejskie Centrum 
Promocji Dobrych Praktyk Bizne-
sowych już od 11 lat organizuje 
ogólnopolski projekt – certyfi kat 

Jakość Roku®. To naj-
większa w Polsce inicja-
tywa promująca przed-
siębiorstwa, organizacje 
i jednostki naukowo-
badawcze, dla których 
wysoka jakość produk-
tów, innowacyjnych 
i ekologicznych rozwią-
zań stanowi priorytet, 
a także wyznacza ścież-
kę dalszego rozwoju.

Od ponad 10 lat Fundacja Qua-
litas Europejskie Centrum Promo-
cji Dobrych Praktyk Biznesowych 
wyróżnia liderów przedsiębiorczo-
ści i upowszechnia najlepsze wzor-
ce w zakresie zarządzania jakością. 
Wspólnie z europejskimi partne-
rami stara się tworzyć nowe war-
tości, wdrażać innowacyjne roz-
wiązania i dążyć do doskonalenia 
w jakości. 

Pisanki sprzedane 
Dzieci pojadą nad morze 
Ponad 10 tys. 400 złotych zebrano podczas sprzedaży ręcznie zdobionych pisanek, wykonanych 
przez znanych radomian uczestniczących w charytatywnej akcji zorganizowanej przez Prezy-
denta Radomia. Zaproszenie do udziału w malowaniu świątecznych ozdób przyjęli m.in. samo-
rządowcy, politycy, przedstawiciele służb mundurowych i artyści.

Wykonane tydzień temu pisan-
ki zostały wystawione na sprzedaż 
podczas koncertu wielkanocnego, 
który odbył się w Zespole Szkół 
Muzycznych. Największą sumę, 
1600 złotych, przyniosła licytacja 

pisanki pomalowanej przez pre-
zydenta Radosława Witkowskiego 
wraz z małżonką. Z kolei za pisankę 
autorstwa wiceprezydenta Konra-
da Frysztaka zapłacono tysiąc zło-
tych.

Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei. 
Mieszkańcom Gminy Garbatka-Letnisko 

życzymy spełnienia marzeń i spokojnych świąt 
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.

Andrzej Moskwa

Burmistrz Iłży

Cały dochód ze sprzedaży ozdób 
zostanie przeznaczony na pokrycie 
kosztów letniego wypoczynku pod-
opiecznych świetlicy prowadzonej przez 
Caritas Pallotyńską. – Bardzo się cieszę, 
że po raz kolejny otworzyły się serca 
i portfele radomian. Dzięki tej hojności, 
kilkudziesięcioro dzieci będzie się mo-
gło cieszyć morzem, plażą i słońcem. Za 
każdy grosz serdecznie dziękuję – mówi 
prezydent Radosław Witkowski. Dyrek-
tor Caritas Pallotyńskiej w Radomiu ks. 
Artur Wierzbicki podkreśla, że więk-
szość dzieci uczęszczających do świet-
licy pochodzi z rodzin, których nie stać 
na sfi nansowanie letniego wypoczyn-
ku. – Kiedy zorganizowaliśmy konkurs 
plastyczny, w którym dzieci miały na-
malować swoje wymarzone wakacje, 
większość z nich namalowała morze. 
Cieszymy się, że teraz, dzięki wsparciu 
ludzi dobrej woli, możemy spełnić ich 
marzenie – mówi.

Licytacja pisanek towarzyszyła 
koncertowi, w którym zaprezen-
towali się utalentowani, młodzi ra-
domianie. Zagrał akordeonista Bar-
tosz Kołsut, który wystąpił w duecie 
z Łukaszem Brzeziną. Zaśpiewała 
także Klaudia Kowalik.

Podczas koncertu swoich nabyw-
ców znalazła większość spośród po-
nad siedemdziesięciu wystawionych 
na sprzedaż. Kilkanaście pozostałych 
ozdób można jeszcze nabyć w Klubie 
Środowisk Twórczych i Galerii „Łaź-
nia” przy ul. Żeromskiego.

 źródło: radom.pl

Wójt Gminy

Robert Kowalczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne, 
spędzone w gronie najbliższych, 

przyniosą Mieszkańcom Miasta i Gminy Iłża 
wiele radości, ciepła i optymizmu.

Józef Skrobisz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieszkańcom Gminy Przyłęk ciepłych, 
pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku, 
rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole życzą

Marian Kuś

Wójt Gminy Przyłęk

Wojciech Szmajda

Przewodniczący Rady Gminy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 
obfitości na świątecznym stole, 

smacznego jajka i wiosennego nastroju 
Mieszkańcom Gminy Wolanów

Adam Gibała

Wójt Gminy Wolanów

Teresa Pankowska

Przewodnicząca Rady Gminy

życzą
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Dobra kontynuacja
Rozmowa z mgr Elżbietą Wielgosik, Prezesem Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego.

 Szanowna Pani Prezes, rozmawia-
liśmy na łamach TR ponad dwa lata 
temu. Zaczynały się wtedy kobiece 
porządki w RSM. Jakie są ich dotych-
czasowe rezultaty?

– Czas biegnie nieubłaganie. Mi-
nęło już 2,5 roku. Jestem dumna, że 
dla RSM był to czas tzw. odrodzenia 
w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Radomska Spółdzielnia Mieszka-
niowa odzyskała pełną zdolność 
fi nansową, pełne zaufanie instytucji 
w Radomiu i Warszawie, a przede 
wszystkim moi członkowie uwie-
rzyli, że może być dobra zmiana 
i wzajemne zaufanie.
 Dziś może Pani powiedzieć wiele 

dobrego o RSM, był to przecież okres 
prawdziwych porządków i przeobra-
żeń, czemu towarzyszyła dobra pas-
sa i poprawa wizerunku zarządzanej 
przez Panią Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

– Nasza Spółdzielnia, poza wi-
docznymi zmianami wizerun-
kowymi w sposobie zarządza-
nia, wykonywała corocznie duże 
i mniejsze remonty wartości kilku 
milionów złotych, unowocześnia-
jące i usprawniające warunki za-
mieszkania i życia w osiedlu Go-
łębiów I i XV-lecia. Zaczynaliśmy 
od wymiany okien i drzwi, malowa-
niem klatek schodowych, instalacji 

Prezes Elżbieta Wielgosik w swoim biurze

Prezes Elżbieta Wielgosik i wiceprezes Hubert Kaczmarski omawiają przygotowania do jubileuszu

dużego wysiłku Zarządu i pracowni-
ków, przy poparciu członków Rady 
Nadzorczej, jak również pomocy 
członków Spółdzielni, mieszkań-
ców. Zmniejszyliśmy znacznie za-
dłużenie, które od wielu lat ciążyło 
na członkach. Wiadomo przecież, że 
z pustego nawet Salomon nie naleje. 
Stan fi nansów naszej Spółdzielni jest 
jednak już na tyle dobry, że Zarząd 
RSM odzyskał zaufanie banków 
udzielających nam kredytów. Dla-
tego mogliśmy rozpocząć długo 
oczekiwaną termomodernizację, 
która będzie rozłożona na kilka lat.
 Pani Prezes, w RSM mieszka wielu 

członków, którzy klucze do mieszkań 
otrzymywali z rąk Józefa Grzeczna-
rowskiego.

– Nie zapominamy o patronie 
RSM, 29 stycznia tego roku minęła 
70. rocznica powstania Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Przygo-
towujemy się do jubileuszu, który 
przejdzie do historii. Wraz z Wicepre-
zesem Hubertem Kaczmarskim, wy-
prowadzając RSM na przysłowiową 
prostą, stanowimy dobrą kontynua-
cje tego, co zapoczątkował w okresie 
międzywojennym Józef Grzeczna-
rowski. Tak się złożyło, że jestem 
pierwszą kobietą na stanowisku pre-

zesa Zarządu najstarszej w Radomiu 
spółdzielni mieszkaniowej 
 Kiedy uroczystości jubileuszowe?

– Odbędą się 29 kwietnia br. Roz-
poczęcie o godzinie 11.30 w siedzi-
bie RSM, gdzie nastąpi odsłonięcie 
tablicy Józefa Grzecznarowskiego, 
założyciela Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy udziale córek 
patrona – Haliny Szpilman i Danu-
ty Skrzypczyk. O godz. 12.30 roz-
pocznie się uroczysta msza święta 
w kościele pw. Chrystusa Króla przy 
ul. Orląt Lwowskich. 
 To już wkrótce, w miesiąc po Świę-

tach Wielkanocnych…
– Właśnie w imieniu Zarządu, 

Rady Nadzorczej i Pracowników 
RSM także na łamach TR przeka-
zuję świąteczne życzenia wszystkim 
Mieszkańcom Radomskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Czytelni-
kom Tygodnika Radomskiego.

Zdrowych, radosnych i pełnych 
rodzinnego ciepła Świąt Wielka-
nocnych, niech zmartwychwstanie 
Pańskie, które niesie odrodzenie 
duchowe, napełni Państwa spoko-
jem, wiarą i miłością, da siłę poko-
nywania trudności i nadzieję, by 
z ufnością patrzyli w przyszłość.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Termomodernizacja rozpoczęta, od wieżowców!

w nich i przed wejściem lepszego, 
a jednocześnie energooszczędnego 
oświetlenia. Instalowaliśmy nowo-
czesne domofony i wodomierze 
z elektronicznym odczytem. Więk-
sze roboty to remonty kapitalne da-
chów, remonty wind, chodników, 
urządzanie nowych miejsc posto-
jowych i parkingów .
 Co Pani Prezes zamierza zrobić 

z nieruchomościami, położonymi 
w bliskim sąsiedztwie budynków in-
nych spółdzielni, które już uporały się 
z ich termomodernizacją lub w dzie-
le ocieplania i upiększania są bardzo 
zaawansowane?

– Gdy po wygraniu konkursu 
zostałam prezesem Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zasta-
łam w niej pustą kasę i wiele za-

niedbań widocznych gołym okiem. 
Najbardziej było mi smutno z tego 
powodu, że nasi członkowie w XXI 
wieku mieszkają w blokach, których 
wygląd zewnętrzny wołał o pomstę 
do nieba. Tym bardziej, że przyjezd-
ni mieszkańcy Radomia bez trudu 
wskazywali, że budynki najbar-
dziej zaniedbane przynależały do 
RSM. Teraz z dumą informuję, że 
w Radomskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej rozpoczęliśmy pierwsze 
termomodernizacje.
 Skoro ja spostrzegłem rusztowania, 

to tym bardziej zauważyli je miesz-
kańcy bloków RSM…

– Z pewnością zauważają i wie-
dzą, że stało się to możliwe dzię-
ki odzyskaniu przez RSM pełnej 
zdolności fi nansowej. Wymagało to 

W osiedlach RSM przybywa chodników 
i bezpiecznych schodków

Pierwsze, estetyczne ogrodzenie pojemników na śmieci
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VII Gala Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego 
Już po raz siódmy został zorganizowany Konkurs starosty Mirosława Ślifi rczyka na Najlepszego Sportowca Powiatu Radomskiego. 
Miejscem uroczystej Gali była Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Do konkursu – organizowane-
go przez Przewodniczącą Rady 
Powiatu w Radomiu Teresę Barto-
siewicz, Starostę Mirosława Ślifi r-
czyka oraz Powiatową Radę Sportu 
z jej Przewodniczącym Ryszardem 
Kośccem – gminy nominowały 
ponad 130 sportowców w dwóch 
kategoriach: I Dziewczęta i chłop-
cy urodzeni w roku 2000 i młodsi 
(gimnazja i szkoły podstawowe) 
oraz II – Kobiety i mężczyźni uro-
dzeni w roku 1999 i starsi (szkoły 
ponadgimnazjalne i osoby dorosłe). 
Wyłoniono też najlepszych wycho-
wawców i trenerów z poszczegól-
nych gmin oraz szkoły z najwięk-
szą ilością punktów uzyskanych 
w rozgrywkach Szkolnego Związku 
Sportowego (Oddział Powiatowy 
w Radomiu) w sezonie 2014/2015. 
Imprezę urozmaicały ciekawe wy-
wiady red. Andrzeja Mędrzyckie-
go w „kawiarence pod gwiazdami”, 
sportowa scenka basetballu, popisy 
bębnistów oryginalnej „BATUKA-
DY” z Zespołu Szkół Muzycznych 
oraz interesujące recitale młodych, 
utalentowanych wokalistek – Kata-
rzyny Góras i Alicji Śmielak.

Ofi cjalne otwarcie Gali poprze-
dził pokaz umiejętności zawod-
ników Klubu „Judo – Kowala”. 
Rzecznik starosty radomskiego, 
red. Marek Oleszczuk, prowa-
dzący imprezę wraz z Katarzyną 
Jakubiak i Włodzimierzem Bojar-
skim, przypomniał, że uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy w Kowali 
działa od 5 lat pod kierownictwem 
Małgorzaty Okólskiej, certyfi ko-
wanego trenera judo. W roku 2015 
zrzeszeni w nim zawodnicy zdobyli 
175 medali. 

Otwarcia Gali dokonał jej go-
spodarz – Starosta Radomski Mi-
rosław Ślfi rczyk, witając serdecznie 
nominowanych zawodników, ich 
wychowawców i szkoleniowców 
oraz przedstawicieli władz samo-
rządowych i organizacji sportowych 
województwa, powiatu radomskiego 
i gmin, wśród nich: Bożennę Pachol-
czak Wiceprzewodniczącą Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego, Rafała Czaj-
kowskiego Sekretarza Miasta Ra-
domia, Jerzego Figasa Honorowego 

Prezesa OZPN w Radomiu, Jerzego 
Przyborowskiego, wciąż czynnego 
sportowo seniora radomskich lek-
koatletów, bryg. Pawła Frysztaka ko-
mendanta Miejskiego PSP, dh. An-
drzeja Szczycha prezesa ZOSP RP 
Powiatu Radomskiego oraz gwiaz-
dy sportowe. Tym razem byli nimi: 
Włodzimierz Zawadzki, światowej 
sławy zapaśnik z Orła Wierzbica 
oraz dwaj koszykarze z Klubu Rosa 
Radom – kapitan drużyny Robert 
Witka i jej członek Seid Hajrić. 

Honorowanie ludzi zasłużonych 
dla sportu i kultury fi zycznej roz-
począł akt wręczenia przez starostę 
Ślifi rczyka Medalu „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego” Jackowi Jo-
źwiakowi , obecnemu dyrektorowi 
Publicznego Gimnazjum w Parzni-
cach. Jako nauczyciel wf-u zasłużył 
się on m.in. w tworzeniu oraz szko-
leniu grup młodzieżowych GKS 
„Zorza” Kowala oraz UKS „GIM” 
Parznice. 

 Przysłowiowym gwoździem uro-
czystości było wręczenie statuetek 
i sprzętu sportowego zawodnikom 
nominowanym przez gminy, a lau-
reatom konkursu – także talonów 
pieniężnych. Wręczali je: starosta 
Mirosław Ślifi rczyk, wicestarosta 
Leszek Margas, sekretarz powiatu 
Renata Mazur, skarbnik powiatu 
Joanna Wontorska , członkowie Za-
rządu Powiatu: Marek Jarosz, Adam 
Siczek i Henryk Słomka, radni: 

Robert Dobosz , Marzena Wiosna-
Michałek, Zdzisław Mroczkowski, 
wszyscy pracownicy Wydziału 
Promocji i Rozwoju Powiatu) oraz 
goście, poza już wymienionymi 
m.in. Ryszard Dziura, przewodni-
czący Szkolnego Związku Sporto-
wego (Powiat Radomski), Jan Panek 
z ROZPN Radom i inni.

W I kategorii I Konkursu zwycię-
żył zapaśnik Marek Kaluga z Gmi-
ny Wierzbica. Zajmował on pierw-
sze miejsca w Międzynarodowym 
Turnieju T. i Z. Strusa w Siedlcach, 
w Otwartych Mistrzostwach Mazow-
sza w Radomiu i w Centralnych Eli-
minacjach do OOM – styl klasyczny 
w Janowie Lubelskim. Drugie miej-
sce zdobyła Natalia Flisińska z Gmi-
ny Jedlnia-Letnisko. Wywalczyła ona 
I miejsca w skoku wzwyż w Finale 
Krajowym Czwartków LA i podczas 
Pucharu Europejskiego Czwartków 
LA. Trzecim laureatem został To-
biasz Grudziński z Gminy Przytyk 
– Mistrz Polski w rzucie piłeczką 
palantową. Wyróżnienia otrzymali: 
Szymon Miller (miasto Pionki) – 
Tung Soo Do, Wiktor Żurek (gmina 
Iłża) – piłka nożna, biegi przełajowe, 
Sebastian Kiełbasa (gm. Zakrzew) 
– piłka nożna, Alessio Leśniewski 
(gm. Kowala) – judo, Piotr Świąder 
(gm. Jedlińsk) – strzelanie sportowe, 
Wiktoria Golińska (gm. Wolanów) 
– piłka siatkowa, Klaudia Otrębow-
ska (gm. Gózd) – piłka koszykowa, 

piłka ręczna, Maciej Kwiatkowski 
(gm. Pionki) – tańce boogie-woo-
gie, Jakub Bednarek (gm. Jastrzębia) 
–biegi przełajowe, Miłosz Bąk (gm. 
Skaryszew) – karate.

W II kategorii wiekowej zwycię-
żył także zapaśnik z Gminy Wierz-
bica – Damian Tokarski. Wywalczył 
on Mistrzostwo Polski Juniorów 
w Kartuzach i zdobył Puchar Pol-
ski Juniorów w Wałbrzychu. Dru-
gim był Michał Borkowski z Pionek 
– Mistrz Polski Kickboksingu Ju-
niorów, Mistrz Polski Tang Soo Do 
Seniorów i Mistrz Polski Taekwon-
do Juniorów. Trzecią lokatę zajęła 
Justyna Paluch z Gminy Jedlińsk. 
Wywalczyła III miejsce w biegu 
na 200 m podczas Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów. Jako uta-
lentowana biegaczka i lekkoatletka 
znalazła się w kadrze narodowej 
juniorów. Wyróżnienia otrzymali: 
Jakub Strużyna (gm. Iłża) – piłka 
nożna, Bartłomiej Koziński (gm. 
Jedlnia-Letnisko) – taekwondo, 
Eryk Bilski (gm. Zakrzew) – piłka 
nożna, Kacper Orzechowski (gm. 
Kowala) – piłka siatkowa, Albert Sa-
dowski (gm. Przytyk), Karol Ślażyń-
ski (gm. Wolanów) – piłka siatkowa, 
Piotr Tkaczyk (gm. Gózd) – piłka 
koszykowa, piłka ręczna, Agnieszka 
Woźniak (gm. Pionki) – sztuki wal-
ki, Mariusz Kwaśnik (gm. Jastrzębia) 
– piłka nożna, Wiktoria Oleksiewicz 
(gm. Skaryszew) – judo. 

Otwarcia Gali dokonał Starosta Radomski 
Mirosław Ślifi rczyk

Sześciu Mistrzów Sportu z dwu konkurencji adresowanych do młodzieży szkolnej nagrodzonych 
talonami pieniężnymi z organizatorami i gośćmi Gali

Dyrektorzy PG i PSP ze statuetkami i dyplomami, których placówki uzyskały najwięcej punktów 
w konkursie Szkolnego Związku Sportowego

W kategorii Wychowawca, Tre-
ner Roku 2015 zostali uhonorowa-
ni: Leszek Sekuła (miasto Pionki), 
Michał Koriat (gm. Iłża), Piotr Gos 
(gm. Jedlnia-Letnisko), Bogdan Ry-
wacki (gm. Wierzbica), Arkadiusz 
Ofi ara (gm. Zakrzew), Bartłomiej 
Kucharski (gm. Gózd), Małgorza-
ta Okólska (gm. Kowala), Norbert 
Kohut (gm. Przytyk), Łukasz Ku-
rek (gm. Jedlińsk), Grzegorz Py-
siak (gm. Wolanów), Justyna Hyży 
(gm. Pionki), Paweł Górak (gm. 
Skaryszew), Marta Kapusta (gm. 
Jastrzębia).

W kategorii gimnazjów pierw-
sze miejsca zajęło Publiczne Gim-
nazjum im. Biskupa Piotra Gołę-
biowskiego w Jedlińsku – 27 pkt. 
dyrektor Barbara Walczak, drugie 
– Publiczne Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Iłży – 26 pkt. dyrektor 
Janusz Szmit, trzecie – Publiczne 
Gimnazjum im. Krzysztofa Baczyń-
skiego w Goździe – 15 pkt. dyrektor 
ZS Małgorzata Jabłońska. W grupie 
szkół podstawowych kolejność była 
następująca: 1. PSP im. Przyjaciół 
Dzieci w Iłży – 30 pkt. dyrektor Ma-
rzena Stasiło, 2. PSP im. Tadeusza 
Kościuszki w Jedlińsku 29 pkt. dy-
rektor Jan Dupla, 3.PSP Przyjaciół 
Dzieci w Przytyku – 22 pkt. dyrek-
tor Izabela Witkowska.

Wszystkim nagrodzonym gra-
tulujemy!

 Mieczysław Kaca

Sala Koncertowa wypełniona po brzegiUhonorowani za osiągnięcia w 2015 roku wychowawcy i trenerzy 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

informuje, że w dniu 05.04.2016 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  – 75.000,00 zł

– wadium  – 3.750,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty 
wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie 
do dnia 04.04.2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

 96 91150002 0120 0120 0300 0001
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 25.03.2016 r. i 01.04.2016 r. 
w godz. 9.00–11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regu-
laminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali 
Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 dnia poprzedzają-
cego 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 zadłuże-
nie 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 05.04.2016 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.

O G Ł O S Z E N I E

RZEMIOSŁO W PRZYSUSZE

 – CECH ŚLUSARSKI

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Wystawa czynna od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r.

Ceny	biletów	wstępu:	normalny	5	zł,	ulgowy	3	zł

Patronat medialny:

Koncert z okazji 
75. rocznicy 
pierwszego zrzutu 
Cichociemnych
Priorytetem w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą jest pie-
lęgnowanie tradycji i rozwijanie postaw patriotycznych wśród 
społeczności szkolnej oraz lokalnej. Podejmowane są liczne 
działania z inicjatywy władz szkoły, gminy i zaprzyjaźnionych 
instytucji w celu propagowania tych wzniosłych ideałów.

Od kilku lat podtrzymywana 
jest współpraca z Fundacją im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej, przy okazji orga-
nizowania uroczystości Weller 7 
w rocznicę zrzutu spadochrono-
wego, który miał miejsce na te-
renie Gminy Grabów nad Pilicą. 
W najbliższym czasie będziemy 
świadkami licznych wydarzeń pa-
triotycznych, gdyż Uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2016 
został ustanowiony „Rokiem Cicho-
ciemnych”. Tak nazywano żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych – spadochro-
niarzy desantowanych w okresie 
II wojny światowej z Wielkiej Bry-
tanii do Polski – okupowanej przez 
III Rzeszę. 22 lutego uczestniczyli-
śmy w koncercie z okazji 75. rocz-
nicy pierwszego zrzutu Cichociem-
nych do okupowanej Polski. Wzięła 
w nim udział premier Beata Szydło 
oraz szef BBN minister Paweł So-
loch, który odczytał list Prezyden-
ta RP skierowany do uczestników 
wydarzenia. Data uroczystości 

w Filharmonii Narodowej nie była 
przypadkowa, gdyż w nocy z 15 na 
16 lutego minęło 75 lat od pierwsze-
go zrzutu Cichociemnych na teren 
Ojczyzny. Zespół Szkół w Grabowie 
nad Pilicą reprezentowało 110 osób: 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły. Koncert rozpoczął 
się od poetyckiej refl eksji na temat 

Uczniowie z Paderborn w Radomiu
Szkolny Klub Europejski działa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu od 2002 roku. 
Ma już na swoim koncie wiele osiągnięć, wyróżnień i nominacji, w tym do Nagrody Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej za budowanie demokracji w Polsce przez lokalne inicjatywy kulturalne, 
pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury. Opiekunem 
Klubu i inicjatorem jego założenia jest nauczycielka języka niemieckiego Bożena Błaszczyk-Ziętek.

W tym roku w ramach pilota-
żowego projektu praktyk zawo-
dowych i kształcenia zawodowe-
go Polsko-Niemieckiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej, Pol-
sko–Niemiecka Komisja Eksper-
tów oraz Ministerstwa Federalnego 

w Dusseldorfi e uczniowie z Ludwig-
Erhard-Berufskolleg z Pader-
born, we współpracy z Ze społem 
Szkół Ekonomicznych, przez trzy 
tygodnie przebywali w naszym 
mieście jako jedynym z central-
nej Polski. Projekt obejmuje: tan-
demowy kurs języka niemieckie-

go i polskiego, zajęcia zawodowe 
i kulturowe, zwiedzanie Sejmu 
RP, Radomia i Warszawy (w tym 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego), praktyki zawodowe ucz-
niów niemieckich w radomskich 
zakładach spedycyjnych.

Uczniowie z Paderborn i Radomia z opiekunami

tragicznej przeszłości naszej Ojczy-
zny, następnie głos zabrał prezes 
fundacji Bogdan Rowiński, który 
przywitał zgromadzonych gości. 
W dalszej części programu mogli-
śmy poznać historię Cichociemnych 
prezentowaną przez aktora Anto-
niego Pawlickiego oraz wysłuchać 
utworów muzycznych w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego. Po kon-
cercie uczniowie wraz z opiekunami 
spotkali się z Premier Beatą Szydło. 

Dla wszystkich uczestników była 
to ważna lekcja historii, zwłaszcza 
dla młodzieży szkolnej, która cią-
gle poszukuje autorytetów, tego 
dnia miała je na wyciągnięcie ręki. 
Podobne przedsięwzięcia utwier-
dzają w przekonaniu, że pamięć 
o Cichociemnych zostanie przeka-
zana kolejnym pokoleniom. Obec-
nie te tradycje dziedziczy i kulty-
wuje Jednostka Wojskowa GROM. 

Koncert zorganizowany przez 
Filharmonię Narodową oraz Fun-
dację im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy Armii Krajowej był in-
auguracją „Roku Cichociemnych”.

 Edyta Lusarczyk, Anna Wąsik
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Nigdy nie poszedłem 
na trening po alkoholu

O tym, jak ważne są wzorce wyniesione z domu, piciu alkoholu przez sportowców i przygotowa-
niach do walk rozmawiamy z radomskim zawodowym bokserem, Michałem Żeromińskim.

 Twoim trenerem jest tata Sławomir, 
były mistrz Polski. Jakie wzorce Ci 
przekazał?

Michał Żeromiński: – Przede 
wszystkim ciężka praca i dążenie 
do celu. Tata zawsze mi powtarzał, 
abym nie przestawał wierzyć i po-
przez ciężką pracę dążyć do posta-
wionych sobie celów.
 Mówi się, że sportowcy nie piją, 

z drugiej strony słychać od czasu do 
czasu o ich alkoholowych wysko-
kach. Jak Ty traktujesz alkohol?

– Każdy sportowiec jest też czło-
wiekiem, dlatego wiadomo – jest 
czas również na to, żeby napić się 
alkoholu, zabawić się. Człowiek 
potrzebuje też jakiejś odskoczni, 
aczkolwiek jeśli jest się w treningu 
i przygotowuje do walki, to trzeba 
wszelkie używki trzeba odstawić na 
bok i skupić się na pracy.

W moim przypadku jest tak, że 
jeśli przygotowuje się walki np. 

przez trzy miesiące i w tym okresie 
wypiję trochę alkoholu, to wiem, że 
później, podczas rywalizacji będzie 
mi to siedziało w głowie i będę o te 
kilka procent wolniejszy. Uważam 
więc, że lepiej warto mieć czyste 
sumienie i na czas przygotowań 
– odpuścić sobie wszelakie używki. 
Później, w przerwie od treningów, 
można się „odstresować” – alkohol 
jest dla ludzi, ale z umiarem.
 Specjaliści twierdzą, że młody, 

wytrenowany organizm szybko radzi 
sobie z nadmiarem alkoholu, rege-
neruje się i jest gotowy do kolejnego 
treningu. Zdarzało Ci się uprawiać 
sport, trenować po wypiciu alkoholu, 
choćby małego piwa?

– Im człowiek starszy, to gorzej. 
W swoim życiu – wiadomo – jak 
praktycznie każdy, miałem jakieś 
wybryki. Inaczej reaguje organizm 
20-latka po alkoholu, a inaczej 
jak człowiek jest starszy. Mnie nie 

zdarzyło się nigdy bym poszedł na 
trening po alkoholu.
 Wśród młodzieży panuje prze-

świadczenie, że nie ma zabawy bez 
alkoholu. Potrafi sz odmówić, gdy na 
imprezie ktoś proponuje Ci drinka?

– Z tym akurat nie mam prob-
lemów. Czasem też wzoruję się na 
moim tacie, który już nie pije al-
koholu aż 17 lat. Teraz np. przed 
walką w Radomiu, ponad pół roku 
nie piłem alkoholu, czy to były 
święta, czy Sylwester – potrafi łem 
odmówić. Potrafię więc bawić 
się bez alkoholu. Jeżeli ma się cel 
i się do niego dąży, to człowiek jest 
w stanie wiele poświęcić.
 Jak spędzasz wolny czas?

– Wolny czas najczęściej spę-
dzam z rodziną. Lubimy wyjechać 
gdzieś razem na weekend, ewentu-
alnie idziemy do znajomych, którzy 
też mają dzieci.

 rozmawiał Marek Wiatrak

Michał Żeromiński Fot. radomsport.pl
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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. 

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
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Międzynarodowy 
Dzień Lasów 2016
Każdego roku podczas Międzynarodowego Dnia Lasów, ustanowionego w roku 2012 przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, uświadamiamy społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa pod-
trzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. W tym roku podkreślamy ważną rolę 
lasów w zaopatrywaniu naszej planety w świeżą wodę potrzebną do życia. Mówimy także o 
działaniach leśników na rzecz małej retencji wodnej.

9 nadleśnictw z obszaru RDLP 
w Radomiu: Barycz, Daleszyce, Kiel-
ce, Łagów, Radom, Staszów, Stąpor-
ków, Zagnańsk, Zwoleń brało udział 
w ostatnich latach w ogólnopolskim 
projekcie Lasów Państwowych 
„Zwiększanie możliwości retencyj-
nych oraz przeciwdziałanie powodzi 
i suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych”. Projekt realizo-
wany był w ramach III Priorytetu 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, dofi nansowany 
w 85% środkami Europejskiego 
Funduszu Spójności.

W trakcie realizacji programu 
wybudowano 84 obiekty, w tym 23 
zbiorniki wodne i 61 zastawek i in-
nych urządzeń piętrzących.

W perspektywie finansowej 
2014-2020 Lasy Państwowe pla-
nują kontynuować projekt małej 
retencji nizinnej pod nieco zmie-
nioną nazwą „Kompleksowy pro-
jekt adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na 
terenach nizinnych”. 

Najważniejszym założeniem 
projektu będzie zabezpiecze-

nie lasów przed zagrożeniami 
wynikającymi ze zmian klima-
tycznych. W pierwszej kolejno-
ści planowane są różnego typu 
przedsięwzięcia zlokalizowane 
w obrębie cieków wodnych, ro-
wów melioracyjnych, istniejących 
zbiorników wodnych lub ich hi-
storycznych lokalizacji, obszarów 
mokradłowych, a także przeciw-
działanie nadmiernej erozji wod-
nej – np. poprzez zabezpieczanie 
brzegów i stoków.

W projekcie uczestniczyć będzie 
4 nadleśnictwa: Dobieszyn, Kielce, 
Staszów i Zwoleń. Nadleśnictwa 
planują modernizacje, budowę lub 
przebudowę łącznie 12 obiektów.

Organizacja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) zachęca w tym 
dniu kraje całego świata do propa-
gowania idei i działalności zwią-
zanej z lasami – sadzenia drzew, 
sprzątania lasów i nagłaśniania 
tematyki w mediach.

21 marca leśnicy z całego świata 
informowali o znaczeniu lasów dla 
życia każdego człowieka. Jak wyli-
cza ONZ, od lasów uzależniony 

Mali artyści 
seniorom

W marcu br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 pod 
opieką pań: Alicji Rutkowskiej i Ewy Żaczek wystąpili przed pod-
opiecznymi Domu Seniora Wigor, przy ul. Rwańskiej 7. Był to prezent 
z okazji Święta Kobiet.

Mali artyści recytowali piękne wiersze, tańczyli oraz śpiewali pio-
senki o tematyce ludowej i wiosennej.

Uczniowie przygotowali również piękne kartki z życzeniami dla 
podopiecznych Domu Seniora oraz samodzielnie ozdobione misy, 
które będą częścią wystroju placówki.

jest byt 1,6 mld ludzi na świecie, 
ma również z nimi ścisły związek 
istotna część globalnej gospodarki 
(wartość rynku produktów leśnych 
przekracza 300 mld dolarów rocz-
nie). Są one domem dla 80% ga-
tunków roślin, zwierząt i grzybów 
(w Polsce w środowisku leśnym 
występuje aż 32 tys. gatunków fl ory 
i fauny, czyli 65% wszystkich u nas 
spotykanych). Lasy pełnią ważną 
funkcję „pochłaniacza” dwutlenku 
węgla (np. drzewa w polskich lasach 
mogą zmagazynować łącznie aż 900 
mln ton węgla). 

Co roku leśnicy w Polsce sadzą 
500 mln nowych drzew. Młode 
drzewa pochłaniają znacznie więcej 
CO

2
 niż stare. Najstarsze, ulegające 

rozpadowi, wydzielają dwutlenek 
węgla do atmosfery. Lasy zatrzymu-
ją też wodę, przeciwdziałając powo-
dziom (tylko dzięki realizowanemu 
przez Lasy Państwowe programowi 
tzw. małej retencji lasy na terenach 
nizinnych magazynują około 120 
mln m sześc. wody).

Lasy zapewniają nam też inne, 
bardziej namacalne korzyści nie-
mal w każdej dziedzinie życia 
i w niemal każdym miejscu – od 
kuchni, przez aptekę, po plac bu-
dowy. Najważniejszym leśnym 
produktem jest drewno, surowiec 
trwały i elastyczny, a przy tym re-
latywnie tani, który znajduje 30 tys. 
różnych zastosowań. To jeden 
z niewielu materiałów ekologicz-
nych, powstających w wyniku na-
turalnego procesu biologicznego, 
niewymagający nakładów energii 
obciążających nasze portfele lub 
środowisko. Jego zasoby – pod wa-
runkiem prowadzenia racjonalnej 
gospodarki – są niewyczerpane.

 Edyta Nowicka 
– kierownik Zespołu ds. Promocji 

i Mediów RDLP w Radomiu
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 Przedświąteczna atmosfera wycisza ludzkie emocje, nawet u polityków. Parlamentarzyści 
wybrani w okręgu radomskim spotkali się w Urzędzie Miejskim, by uzgodnić najpilniejsze 
wspólne działania dla dobra Radomia i subregionu. Rozmawiali rzeczowo i życzliwie. Poseł 
Marek Suski zwierzył się, że pozytywnym wydarzeniem była decyzja prezydenta Radosława 
Witkowskiego o kontynuowaniu zamierzeń inwestycyjnych poprzednika dotyczących lotniska 
cywilnego w Radomiu. Prezydent ze swej strony wymienił 10 tematów, dotyczących nie tylko 
inwestycji miejskich, lecz także regionalnych. Za byli wszyscy w tym: Wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan, posłowie PO – Anna Białkowska i Leszek Ruszczyk, Mirosław Maliszewski z PSL, 
Robert Mordak z Kukiz ‘15 oraz posłowie PIS – Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Wojciech 
Skurkiewicz. Wspierajmy ich wspólne działania Więcej na  str. 3 

Ponad podziałami...
„Jajeczko” też zbliża

 Samorządowcy PSL z Radomia, z prezesem Józefem Bakułą, zorganizowali spotkanie 
wielkanocne w „Elektrowni”. Uczestniczyli też przedstawiciele sejmiku mazowieckiego z jego 
wiceprzewodniczącą Bożenną Pacholczak oraz Zbigniewem Gołąbkiem, przewodniczącym 
komisji oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego. Nie zabrakło starosty Mirosława Ślifi rczyka. 
W intencji Zmartwychwstania Pańskiego modlił się z uczestnikami ks. kan. Jacek Wieczorek. A 
że dzień wcześniej były imieniny Zbigniewa, a dzień później – Józefa, nie obyło się bez życzeń 
i chóralnego „Sto lat!”.

 Można podziwiać żywotność i zmysł 
organizatorski mjr. Zygmunta Pluty, pre-
zesa Koła nr 1 Związku Weteranów i Re-
zerwistów WP w Radomiu. 19 marca, na 
tradycyjne jajeczko zaprosił do „Iskry”. 
Koło zrzesza zarówno panów, jak i panie. 
Jednym z weteranów jest 88-letni kpt. Jó-
zef Wielopolski, którego mundur zdobią 
dziesiątki odznaczeń i medali. Imieniny 
obchodził otoczony wianuszkiem chó-
rzystek „Wojskowej Jedynki”, zachwyco-
nych błyszczącymi medalami. Z gestu rąk 
widać, że pan Józef poddał się bez reszty 
woli pań. Nie dziwota…Wszystko dla pań

 W „Józefa” obradowali też delegaci 
radomskiego SLD. Funkcję przewodni-
czącego powierzyli 40-letniemu Marci-
nowi Dąbrowskiemu (na foto w środku), 
który nie bacząc na słabe poparcie lewi-
cy nie tylko w Radomiu, bardzo zabiegał 
o danie mu szansy. Na wiceprzewodni-
czącą zgłosił Jolantę Sokołowską, na se-
kretarza – Anetę Tkaczyk, reprezentantkę 
środowiska młodzieży. Dowodził, że liczy 
też bardzo na zaangażowanego społecznie 
Jana Pszczoły, jedynego przedstawiciela 
SLD w Radzie Miasta Radomia. Pan Jan 
pełni funkcję radnego chyba już czwartą 
kadencję. Więc nie zawiedzie.Chcieć, to móc...

 Przyznajemy, że pani 
wójt gminy Jastrzębia El-
żbiecie Zasadzie i zastęp-
cy wójta gminy Kowala 
Dariuszowi Bulskiemu 
pstryknęliśmy fotkę mi-
mochodem. Sprawując 
patronat medialny nad 
VII Galą Mistrzów Spor-
tu Powiatu Radomskiego, 
ustawiliśmy „ściankę” 
przy wejściu na salę kon-
certową. Kto pierwszy, 
ten lepszy. Będą mieć 
pamiątkowe zdjęcie. Zagadali się

Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skrobisz nie zdawali 
sobie sprawy, przy jakiej to „ściance” będą fotografowani. Za to Mirosław Ślifi rczyk usiłował usta-
wić się przy „ściance” Starostwa Powiatowego w Radomiu. Dał się przekonać, że wypada być przy 
naszej. No i wszyscy prezentują się na fotce fajnie. Nieprawdaż?

 Koledzy po fachu ustawili się przy „ściance” wyluzowani. To przecież dziennikarscy wyja-
dacze, urodzeni w poprzednim wieku. Stoją od prawej: Marek Oleszczuk, Jerzy Figas i Andrzej 
Mędrzycki.

Koledzy po fachu...

 Naczelnik Marek 
Oleszczuk poprosił 
o pamiątkową fot-
kę z Renatą Mazur, 
Sekretarz Powiatu 
Radomskiego. Coś 
szeptał zwierzchnicz-
ce samorządowej. Być 
może zwierzył się, że 
niegdyś pracował 
w Tygodniku Radom-
skim. Więc wypada… 
na pamiątkę.

Z Sekretarz... 
na pamiątkę

Nie wzbraniali się


