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Przyjazne „Zamłynie”
Obok największych klubów sportowych w rodzaju „Broni” czy „Radomiaka” działają w Radomiu mniejsze, również o bogatej 
tradycji i dużych osiągnięciach, posiadające inicjatywnych, nietuzinkowych działaczy, trenerów, ambitnych zawodników, liczną 
grupę wiernych kibiców i… niezawodnego sponsora. Takim klubem jest popularne „Zamłynie”.

Tradycyjną nazwę, nawiązującą 
do miejsca powstania i działalno-
ści, czyli radomskiej dzielnicy o tej 
nazwie, dostosował osiem lat temu 
do zmieniającej się warunków, 
gwarantujących mu działalność 
we współczesnych realiach. 

Z działalnością Klubu Sportowe-
go „Zamłynie” ZA Kombud S.A. 
w Radomiu od początku związany jest 
jego prezes – mgr inż. Zygmunt Pluta, 
wielki miłośnik i trener radomskich 
łuczników. Prowadzona przez pana 
Zygmunta sekcja łucznictwa, znacz-
nie mniej popularna od piłki nożnej 
czy siatkowej, działa od początku. 
I te tzw. niszowe dyscypliny zawsze 
znajdowały w „Zamłyniu” miejsce. 
Obecnie liczba trenujących zawod-
ników sięga dwustu. Pod tą nazwą 
występują też od początku drużyny 
piłki nożnej. Ciekawostką jest to, że 
nie tylko męskie, lecz także kobiece.

Drużyna piłki nożnej kobiet 
przygotowuje się do występów 
w III lidze. Z kolei drużyna męż-
czyzn przewodzi tabeli klasy A. 
Pokonała właśnie na wyjeździe 
,,Grację” Tczów w stosunku 3:2. Dru-
żyna brydża sportowego występuje 
w III lidze. Łucznicy odnoszą sukce-
sy w turniejach regionalnych i kra-
jowych. Trenerzy poszczególnych 
dyscyplin i drużyn szkolą juniorów 
i młodzików – własny narybek. Tre-
nerem drużyny seniorów w piłce 
nożnej mężczyzn jest Robert Ro-
gala, juniorów – Jacek Kępczyński, 
piłki nożnej kobiet – Andrzej Pluta, 
a łuczników – Zygmunt Pluta.

W Klubie Sportowym „Zamły-
nie” panuje przyjazna, rodzinna at-
mosfera. Pielęgnowane są tradycje. 
Potwierdzeniem są doroczne turnie-
je imienia działaczy, którzy odeszli 
na wieczną wartę. Na imprezach ho-
norowani są członkowie ich rodzin. 
W tym roku odbył się X Memoriał 
im. dra Jacka Narożnika w Piłce 
Halowej Juniorów i już 11. z kolei 
Memoriał w Piłce Halowej Seniorów 
im. Tadeusza Pawełka. Dokonania 
zmarłych upamiętnia tablica, odsło-
nięta przy wejściu do siedziby Klubu 
przy ul. Kościuszki.

Przyjacielska, rodzinna atmos-
fera panowała też podczas wiel-
kanocnego spotkania w Hotelu 

„Iskra”. Po powitaniu uczestników 
przez prezesa Zygmunta Plutę 
i wzajemnych życzeniach wielkanoc-
nych, w tym dyrektora ekonomicz-
nego Zakładu Automatyki Kombud 

S.A. Emilii Szczygielskiej, nastąpiło 
uhonorowanie wieloletnich działaczy 
i członków Odznaką za Zasługi dla 
Klubu. Została utworzona z myślą o 
przygotowywanym jubileuszu 20-le-

cia Klubu Sportowego, wręczana 
była po raz pierwszy.

Złotymi odznakami zostali 
uhonorowani: Zygmunt Pluta, 
Bożena Kotala, Andrzej Pluta, 
Ryszard Szczygielski, Kazimierz 
Suwała, Jerzy Brzozowski, Miro-
sław Hernik i Maria Danuta Pluta. 
Srebrnymi: Piotr Pluta, Piotr Sko-
czylas, Maksymilian Szczygielski, 
Izabela Godzińska, Tomasz Tro-
janowski, Zbigniew Klatka. Od-
znakami brązowymi: Ewa Delega, 
Emilia Szczygielska, Kamil Ściga-
ła, Damian Kaleta, Damian Wit-
kowski, Łukasz Ławrecki, Marcin 
Trojanowski, Tomasz Kiliański, 
Bartosz Nosowski, Paweł Chu-
dziński, Andrzej Stefański.

 (M.K.)

Prezes Zygmunt Pluta wita uczestników spotkania. Od prawej: Emilia Szczygielska dyrektor do spraw ekonomicznych 
i Maksymilian Szczygielski, wiceprezes Klubu

Wręczanie zaświadczeń dokumentujących przyznanie 
Odznaki Za Zasługi dla Klubu

W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy i szkoleniowcy 
drużyn sportowych

Honorowanie szkoleniowców i zawodników
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Smart city – kierunek dla Radomia
Rozmawiamy z Radosławem Witkowskim, Prezydentem Miasta Radomia

 W dniach 5–6 kwietnia br. odbył się 
w Krakowie II Europejski Kongres 
Samorządów. Wiemy, że obserwował 
Pan przebieg kongresu. Dokonano na 
nim oceny wykorzystania środków 
unijnych, pozyskiwanych przez samo-
rządy w latach 2004–2013 oraz okre-
ślono priorytety wykorzystania fundu-
szy zewnętrznych na lata 2014–2020. 
Samorządowcy podsumowując lata 
2004–2013 ocenili, że pozyskiwane 
fundusze unijne wykorzystane zostały 
na – tak to nazwali – nadrobienie za-
szłości cywilizacyjnych, wskazując na 
rozwój szeroko pojętej infrastruktury 
technicznej. Natomiast za zadania 
priorytetowe w nowej perspektywie 
finansowej uznali te działające na 
rzecz innowacyjności i przedsiębior-
czości, skutkujące zwiększaniem 
ilości miejsc pracy. Czy podziela Pan 
te opinie?

– Poprzednia perspektywa fi nan-
sowa to na pewno czas, w którym 
nasze miasto w wielu obszarach 
się zmieniło. Poprawił się stan in-
frastruktury, chociaż pozostaje też 
pewien niedosyt. Obecna perspek-
tywa to już dużo mniej pieniędzy 
na przykład na drogi, czy inne in-
westycje typowo infrastrukturalne. 
Teraz pieniądze będą przeznaczane 
głównie na innowacje, wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości, rozwój 
e-usług itp. Oczywiście będziemy 
zabiegać o każdą możliwą do po-
zyskania złotówkę. Bardzo nam 
zależy m.in. na rewitalizacji Miasta 
Kazimierzowskiego. Jest też wielka 
potrzeba przygotowania terenów 
inwestycyjnych, ponieważ jednym 
z naszych nadrzędnych celów jest 
tworzenie nowych miejsc pracy. 
Chcemy również nadal inwestować 
w ekologię, prowadzić termomo-
dernizację obiektów użyteczności 
publicznej, modernizować trans-
port publiczny i tworzyć rozwią-
zania, które będą przyjazne dla 
mieszkańców miasta, w tym – na 
przykład – kontynuować budowę 
spójnej sieci ścieżek rowerowych 
i rozwijać nowoczesne formy usług 
publicznych.
 Wśród kluczowych elementów 

zmian, wymienianych przez uczest-
ników kongresu, które muszą zacho-
dzić w miastach XXI wieku, wymie-
niano m.in. tzw. inteligentne miasta 
(smart city), demokrację partycypa-
cyjną i jakość życia mieszkańców. 
Jak zbieżne są te kierunki z Pana 
wizją Radomia?

– Bardzo zbieżne. O tym, że 
stawiamy na wysoką jakość ży-
cia mieszkańców świadczy choć-
by kształt tegorocznego budżetu 
miasta. Oprócz dużych inwestycji 
jest w nim także szereg zadań wy-
chodzących naprzeciw codzien-
nym problemom mieszkańców. 
Najlepszym przykładem jest Ra-

domski Program Drogowy. Mamy 
w mieście bardzo dużo gruntowych 
ulic, których stan bardzo dokucza 
mieszkańcom, ale które dotych-
czas były spychane na dalszy plan. 
Mamy świadomość, jak poważny 
jest to problem. Nie chcemy, by 
mieszkańcy po deszczu, wychodząc 
z domu, tonęli w błocie, więc ru-
szyliśmy z programem utwardzania 
dróg gruntowych, przeznaczając 
w tym roku na ten cel 8 milionów 
złotych. W sumie, w ciągu trzech 
lat chcemy utwardzić około 150 
ulic. Inny przykład, może drobny, 
ale pokazujący kierunek naszych 
działań to tzw. „szpilkostrada”. 
Chcemy w tym roku wytyczyć 
w centrum Radomia, na tzw. depta-
ku ciąg ułożony z gładkich płyt, by 
ułatwić kobietom poruszanie się w 
obuwiu na szpilkach czy osobom z 
dziećmi w wózkach. 

Z myślą o jakości życia miesz-
kańców przystępujemy także do 
budowy żłobka przy ulicy Rapac-
kiego oraz do przeniesienia przed-
szkola nr 4 do dawnego „plastyka”, 
dzięki czemu nawet o dwieście 
może się zwiększyć liczba miejsc. 
Postawiliśmy także na rozwój kul-
tury i sportu. To z jednej strony 
narzędzia promocyjne dla miasta, 
ale z drugiej także oferta dla miesz-
kańców, którzy szukają atrakcyj-
nych form spędzania wolnego 
czasu. W tym miejscu przypomnę, 
że rozpoczyna się już budowa hali 
sportowo-rekreacyjnej na stadionie 
„Radomiaka”. Obiekt będzie służył 
mieszkańcom i radomskim klubom 
sportowym, z osiągnięć których je-

steśmy dumni. Są marką dla siebie 
i dla miasta.

Odrębną sprawą jest opieka 
zdrowotna. Tu liczymy m.in. na 
pieniądze z Regionalnego Instru-
mentu Terytorialnego.

Mówiąc o jakości życia miesz-
kańców nie zapominajmy także 
o działaniach związanych z ochroną 
środowiska. W zeszłym roku dzięki 
dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska udało 
się zlikwidować ponad 400 pieców 
węglowych i ten proces będzie kon-
tynuowany. Oprócz tego ruszamy 
z projektem Life, który ma na celu 
zapobieganie niekorzystnym zmia-
nom klimatu, w tym przeciwdziała-
nie skutkom podtopień i susz. 

Kolejny, wspomniany przez Pa-
nią element zmian to demokracja 
partycypacyjna. Przywiązujemy 
dużą wagę do budżetu obywatel-
skiego. W tym roku przeznaczymy 
na realizację pomysłów radomian 
4,8 mln złotych. Podobnie będzie 
w przyszłym roku. 
  Wracając do priorytetów dotyczą-
cych działań skierowanych na roz-
wój przedsiębiorczości i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych 
miejsc pracy, można powiedzieć, że 
Radom już to robi. W lutym 2015 r. 
podpisał Pan z przedstawicielami 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Urzędu Marszałkowskiego, 
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz 
Polskiej Agencji Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych, list intencyjny 
w sprawie utworzenia Radomskiej 
Strefy Gospodarczej. Jak Pan ocenia 
realizację tego przedsięwzięcia po 

upływie roku od chwili podpisania 
listu?

– Uważam, że zrobiliśmy 
w ostatnich miesiącach bardzo dużo, 
by stworzyć dogodne warunki dla 
przedsiębiorców zainteresowanych 
tworzeniem nowych miejsc pracy 
i otwieraniem fi rm w naszym mie-
ście. Opracowaliśmy cztery pakie-
ty wsparcia dla grup inwestorów, 
którzy trafi ają do RSG, a więc dla 
nowych przedsiębiorców, którzy nie 
funkcjonują jeszcze na radomskim 
rynku, dla tych, którzy już istnieją, 
ale chcą się dalej rozwijać, dla osób, 
które dziś nie są przedsiębiorcami, 
ale chcą otworzyć swoją własną 
działalność i dla osób, które w spo-
sób aktywny chcą komercjalizować 
prace badawczo-rozwojowe. Dla 
każdej z tych grup miasto przygo-
towało osobny pakiet. Są to: pakiet 
powitalny „Pionier”, który dotyczy 
m.in. organizacji giełd pracy, bazy 
terenów inwestycyjnych, zwolnień z 
podatków lokalnych, reinwestycyjny 
„Progres”, określający m.in. dogod-
ne zasady dzierżawy gruntów od 
miasta, pakiet mikroprzedsiębior-
czości „Mikro”, dotyczący np. kon-
kursów na najlepsze prace dyplomo-
we i projekty biznesowe oraz ostatni, 
promujący innowacyjność Badania 
i Rozwój „Idea”. Szczegółowe in-
formacje na temat pakietów każdy 
potencjalny inwestor czy przedsię-
biorca może uzyskać telefonując na 
uruchomioną przez nas specjalną 
infolinię 0-800-INVEST (0 800 468 
378). Połączenia są bezpłatne.
 Radom jest stolicą regionu. Jakie 

formy współpracy z gminami i powia-

tami regionu radomskiego uważa Pan 
za efektywne dla obu stron?

– Każdą, która przynosi efekt 
gospodarczy, społeczny, czy pro-
mujący region. Taką formą na 
pewno jest projekt współfi nan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej, który Gmina Miasta Ra-
domia zrealizowała. Wytycza on 
kierunki rozwoju Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Wyja-
śnię, że Miejski Radomski Obszar 
Funkcjonalny obejmuje swoim 
zasięgiem 15 jednostek samorzą-
du terytorialnego, w tym miasta: 
Radom i Pionki oraz gminy: Pion-
ki, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, 
Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, 
Wierzbica, Wolanów, Zakrzew 
i Orońsko. Głównym celem całe-
go projektu jest stworzenie Syste-
mu Zintegrowanego Zarządzania 
Przestrzennego. Zależy nam na 
realizacji wspólnych celów roz-
wojowych, aktywizacji terenów 
inwestycyjnych, odpowiednim 
kształtowaniu sieci transportowej 
oraz poprawie dostępności tere-
nów o funkcji rekreacyjno-wypo-
czynkowej. Strategia ROF opraco-
wana została w sierpniu 2015 roku. 
Wkrótce zostanie zarejestrowane 
stowarzyszenie, w którego skład 
wejdą samorządy wymienionych 
miast i gmin – partnerzy ROF.

Formą współpracy z okolicznymi 
samorządami jest także Regionalny 
Instrument Terytorialny. Wspo-
mniałem już o nim, ale przypo-
mnę, że RIT to nowa forma fi nan-
sowania unijnego, przewidzianego 
w perspektywie budżetu unijne-
go na lata 2014–2020. W naszym 
przypadku obejmuje on duży pro-
jekt zdrowotny, czyli cały szereg 
inwestycji w szpitalach naszego 
regionu. W Radomiu zabiega-
my m.in. o poprawę warunków 
pracy oddziału rehabilitacji. Do 
22 kwietnia mamy czas na złożenie 
w Urzędzie Marszałkowskim pro-
jektu w ostatecznym kształcie. 
 Panie Prezydencie, mija półtora 

roku od wyborów samorządowych, 
w których został Pan wybrany Prezy-
dentem Radomia. Wcześniej był Pan 
posłem na Sejm RP. Czy trudno było 
Panu przejść z roli parlamentarzysty 
do roli samorządowca?

– Zanim zostałem posłem, byłem 
radnym Rady Miejskiej w Rado-
miu, a więc bycie samorządowcem 
w chwili obejmowania stanowiska 
Prezydenta Radomia nie było mi 
obce. Ponadto zawsze swoją pracę, 
czy radnego, czy posła, czy obec-
nie prezydenta miasta, traktuję jak 
służbę mieszkańcom, a wynikające 
z niej obowiązki staram się wyko-
nywać najlepiej jak potrafi ę.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi
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Zajazd Rybacki „Złoty Karpik”, w Kosowie koło Radomia, do bogatej kolekcji wyróżnień 
dołączył w kwietniu Statuetkę i Dyplom Honorowy, przyznane w prestiżowym 
Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu 2016”. 
Tym razem został uhonorowany przez kapitułę Nagrodą Specjalną za rozwijanie gospodar-
stwa rybackiego oraz wzorową działalność hotelową, gastronomiczną i rekreacyjną.

„Złoty Karpik”, cieszący się od 
20 lat uznaniem Klientów, rozwi-
jał sukcesywnie infrastrukturę: ga-
stronomiczną, relaksową i hotelo-
wą, jak przystało na firmę dbającą o 
zaspokajanie różnorodnych potrzeb 
Klientów.

Zajazd usytuowany jest w miejscu 
wyjątkowym, przy trasie E7 War-
szawa–Kraków, 8 km od centrum 
Radomia, wtopiony w zieleń, two-
rząc wraz ze stawami rybnymi i po-
bliskim lasem wyśmienite warunki 
do wypoczynku i rekreacji.

 Goście mogą korzystać z czte-
rosalowej restauracji z widokiem 
na stawy i zieleń, delektując się da-
niami z ryb słodkowodnych własnej 
hodowli i pochodzących z połowów 
morskich, zestawem smacznym dań 
mięsnych, wykwintnych wódek, 
win czy drinków oraz piw i napo-
jów orzeźwiających.

Zajazd udostępnia małe i duże 
sale na wesela, komunie, chrzciny, 

imprezy firmowe i okolicznościowe 
oraz zapewnia profesjonalną ich ob-
sługę (do 150 osób) wraz z nagłoś-
nieniem, salą taneczną i oryginal-
nym wystrojem wnętrz. Na życzenie 
organizatorów wesel także przejazd 
dorożką lub limuzyną i inne atrak-
cje w rodzaju organizacji ceremonii 
aktu ślubu w instalowanych w tym 
celu, nad stawami, przenośnych po-

mieszczeniach, z udziałem urzędnika 
USC i zaproszonych gości. Wykona-
ne profesjonalnie okolicznościowe 
zdjęcia pozostaną pamiątką na całe 
życie.

Oferują również Klientom róż-
norodne formy relaksu. „Grill pod 
Dębem” jest w stanie obsłużyć jed-
norazowo do 200 osób. Zajazd Ry-
backi zaprasza więc organizatorów 

Kontakt:

Kosów 74, 26-624 KOWALA k. Radomia, 
tel. (48) 381-69-69,
e-mail: zlotykarpik@interia.pl, 
www.zlotykarpik.pl

i miłośników firmowego grillowa-
nia, spacerów po molo oraz brze-
gami stawów, w celu podglądania 
ławic karpi lub osobistego połowu 
również pstrąga w basenie.

Miłośników relaksu nad wodą 
uradują w „Złotym Karpiku”: spa-
cery po molo, nad brzegami stawów 
i pobliskim lesie, rowery wodne, 
łodzie, piłka siatkowa (plażowa), 
a także boiska tenisowe i innego ro-
dzaju atrakcje.

Zajazd udostępnia Gościom dwu-
gwiazdkowy hotel dysponujący 
50 miejscami 1-, 2– i 3-osobowymi 
oraz dwa wolno stojące domki noc-
legowe dla 10 i 5 osób. Obszerny par-
king przystosowany jest także do po-
stoju dużych gabarytowo pojazdów.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, że 16 kwietnia (sobota) będzie Dniem Otwartym. 
W tym dniu w godz. od 9.00 do 13.00 podatnicy będą mogli uzyskać informacje na temat zasad rozliczania podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2015 r., pobrać druki i broszury informacyjne, złożyć zeznanie podatkowe i inne 
dokumenty np. deklaracje, podania, wnioski, skorzystać z pomocy urzędników przy wysyłaniu zeznań przez internet.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uruchomione zostaną punkty tematyczne, w których pracownicy udzielą pomocy 
w zakresie: rozliczenia dochodów zagranicznych i sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, kas rejestrują-
cych, zasad zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z tytułu zakupu materiałów 
budowlanych po 1 maja 2004 r. przez osoby fizyczne.
Kasa w tym dniu będzie czynna w godz. 9.00–12.00, tel. centrala: 48 36 81 400.

Informacja 
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Pod pręgierzem 
paragrafu...
Również rozprawa 6 kwietnia, prowadzona przez sędzinę Joannę Dębala-Strzelak 
z II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Radomiu, w sprawie byłych członków zarządu 
nieistniejącej od kilku lat Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej ,,Rolmlecz” oraz osób z kierownictw 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radomiu, Puławach i Lublinie, nie zakończyła się ogło-
szeniem wyroku. Ma to nastąpić 20 kwietnia. 

Wystąpienia prokurator Iwony 
Sala i obrońców osób oskarżanych 
oraz samych obwinianych, dostar-
czyła materiału odnoszącego się 
także do historii, przypominają-
cego i przybliżającego tło społecz-
no-gospodarcze kontrowersyjnie 
opiniowanych wydarzeń. Sprawa 
zaczęła się ofi cjalnie zatrzymania-
mi o świcie 28 października 2008 
roku, a następnie głośną konferen-
cją prasową z udziałem ówczesne-
go szefa Prokuratury Rejonowej 
w Radomiu Roberta Czerwińskiego, 
sugerującą jej rozwojowy charakter. 
Doniesienie do Prokuratury Rejo-
nowej w Radomiu o przestępstwie 
dokonanym jakoby przez 3 człon-
ków poprzedniego Zarządu RSM, 
w zmowie z kierownictwem PSS 
w Radomiu, podpisane przez człon-
ków Zarządu ,,Rolmlecz” Andrzeja 
Szablewskiego i Jadwigę Grudzińską 
nosi datę 6 lutego 2008 r. zarzucano 
w nim, że: 

„…działając wspólnie i w poro-
zumieniu, w krótkich odstępach 
czasu, w wykonaniu z góry powzię-
tego zamiaru utrudnienia innym 
producentom wyrobów mleczar-
skich dostępu do rynku, udzielili 
określonym w zarzucie osobom 
korzyści majątkowych, w zamian 
za czyny nieuczciwej konkurencji, 
mające na celu uniemożliwienie lub 
ograniczenie sprzedaży wyrobów 
mleczarskich innych producentów 
w sklepach wymienionych spół-
dzielni, polegające na narzucaniu 
klientom tych sklepów wyrobów 
Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej 
„Rolmlecz” poprzez ich szczególną 
ekspozycję, zapewnienie ciągłości 
dostaw danego asortymentu, przy 
jednoczesnym braku takich działań 
w stosunku do produktów innych 
producentów, ograniczeniu możli-
wości zamawiania przez kierowni-
ków sklepów asortymentu innych 
fi rm, korzystnym dla wyrobów RSM 
„Rolmlecz” różnicowaniu marż 
handlowych, a nadto na bieżącym 
informowaniu przedstawicieli tej 
Spółdzielni o gramaturze, opakowa-
niach i cenach stosowanych przez 
innych producentów wyrobów mle-
czarskich oraz poziomie sprzedaży 
ich wyrobów, w celu uwzględnienia 
tych informacji w procesie produk-
cyjnym dla zapewnienia większej 
konkurencyjności własnych pro-
duktów.” 

Pani prokurator 6 kwietnia 
nadal obwiniała 12 oskarżanych 
o uczestnictwo w nieuczciwej 
konkurencji. Argumentowała, że 
nie można usprawiedliwiać tego, 
że poza umowami regulującymi 
współpracę między „Rolmleczem” 
a PSS z Radomia, Puław i Lublina, 

były zawierane umowy-zlecenia 
z wpływowymi członkami zarządów 
lub ich krewnymi. Do Sądu wystą-
piła o ukaranie jednej z osób ośmiu 
miesiącami więzienia z zawiesze-
niem wykonania kary na dwa lata, 
a pozostałym – wymierzenie po sześć 
miesięcy w zawieszeniu. Wszystkim 
– dodatkowo ukarania grzywną. 
W drugiej grupie znaleźli się trzej 
byli członkowie zarządu „Rolmlecz”. 
Obrońcy wszystkich oskarżanych 
i sami obwiniani domagali się unie-
winnienia, niektórzy z fi nansowym 
zadośćuczynieniem. 

Jakie decyzje podejmowały sądy 
uprzednio? Pierwszym sędzią był 
Paweł R. Gzik. Rozpoczął od zapo-
znania się z treścią dowodów oraz 
przesłuchań oskarżonych i świad-
ków, zawartych w 46 tomach akt. 
Orientując się, że może chodzić 
o przestępstwa dotyczące dość spe-
cyfi cznej materii, wystąpił o powo-
łanie biegłych sądowych. Natknął się 
chyba na odmowę spowodowaną 
być może niedostatkiem środków 
w sądowej kasie i… zrezygnował 
z procedowania sprawy. 

Po Pawle Gziku sprawę przejęła 
Iwona Gałek. Podeszła ona do te-
matu dość wszechstronnie. Rów-
nież postarała się o pinię biegłego, 
wyszukując doświadczonego specja-
listę w bazie danych, zaczerpniętej 
z internetu. Był nim mgr inż. Jerzy 
Potocki z Gdańska, biegły z zakresu 
ochrony własności przemysłowej. 
Pani sędzina pozytywnie zareagowa-
ła też na wniosek obrony o powoła-
nie biegłego z dziedziny ekonomii. 
Był nim pan Zygmunt Maślanka, 
uprawniony biegły sądowy z Wro-
cławia. Opinie biegłych dostarczyły 
argumentów, obalających wszystkie 
zarzuty zawarte w akcie oskarżenia.

12 kwietnia 2012 roku przewod-
nicząca SSR Iwona Gałek z II Wy-
działu Karnego Sądu Rejonowego 
w Radomiu, prowadząca sprawę 
Tadeusza Balcerowskiego i innych, 
nawiązując do analizy obszernego, 
zgromadzonego w toku postępo-
wania przygotowawczego materiału 
dowodowego, stanowiącego podsta-
wę skierowania aktu oskarżenia pro-
wadzi do wniosku, że w opisanych 
w nim zachowaniach brak jest zna-
mion czynu zabronionego. Mimo że 
prokurator wnosił o nieuwzględnie-
nie wniosków obrony i skierowanie 
sprawy na rozprawę, w przedmiocie 
umorzenia postępowania, na pod-
stawie art. 339 par.3 pkt. 1KPK art. 
17 par.1 ptt.2, art. 353 par.1 KPK, 
orzekła, że Sąd postanawia postę-
powanie karne wobec wszystkich 
oskarżonych umorzyć, koszty pro-
cesu scedować na Skarb Państwa, 
a zastosowane wobec niektórych 

oskarżonych środki zapobiegaw-
cze w postaci poręczenia majątko-
wego – uchylić. W praktyce został 
wprowadzony w życie tylko ostatni 
punkt postanowienia. Prokuratura 
Rejonowa Radom-Wschód odwo-
łała się od sądowego postanowienia 
do Kolegium Odwoławczego Sądu 
Okręgowego w Radomiu, które-
mu przewodniczył sędzia Maciej 
Gwiazda. Kolegium poparło nie-
które punkty odwołania. Podjętą 
decyzję o ponownym rozpatrze-
niu sprawy przez Sąd Rejonowy 
w Radomiu uzasadniło m.in. tym, że 
powołanie biegłego nie było zgodne 
z przepisami, a sprawę trzeba popro-
wadzić i rozstrzygnąć w normal-
nej procedurze z przesłuchaniem 
na nowo wszystkich świadków. 
W sądowych kuluarach słyszało się 
przyciszone głosy, dlaczego w Sądzie 
Rejonowym zmieniają się sędziowie 
prowadzący sprawy, a w Kolegium 
Odwoławczym – niekoniecznie.

W obecnym procedowaniu, 
głównie na sędzinie Joannie Dęba-
la-Strzelak spoczął ważny obowiązek 
zakończenia postępowania rozpra-
wą. Trwa to już ponad trzy lata.

Przypomnijmy, że znacznie po-
ważniejszymi oskarżeniami nagła-
śnianymi przez 8 laty przez Pro-
kuraturę Rejonową w Radomiu 
(otrzymały one akceptację miejsco-
wego sądu) oskarżeniami wobec 
trójki członków zarządu, obecnie już 
nieistniejącej Rolniczej Spółdzielni 
Mleczarskiej „Rolmlecz” i członków 
kierownictw Powszechnej Spółdziel-
ni Spożywców z Radomia, Puław 
i Lublina, żyli czytelnicy prasy, słu-
chacze radia i telewidzowie nie tylko 
z południowego Mazowsza. Wielolet-
ni prezes RSM Tadeusz Balcerowski, 
któremu stan zdrowia uniemożliwił 
uczestniczenie 6 kwietnia w ważnej 
części rozprawy, przed laty energicz-
nie i skutecznie umacniał pozycję 
„Rolmleczu” na rynku mleczarskim 
Polski. Po przyłączeniu się do RSM 
okolicznych spółdzielni rejonowych, 
uczynili podobnie mleczarze z Dębi-
cy, a także kilku spółdzielni z pogra-
nicza polsko-niemieckiego.

Dobra passa skończyła się niepo-
dziewanie, po podjęciu przez Zarząd 
„Romlecz” decyzji o sprzedaży za-
kładu mleczarskiego w Poznaniu. 
Decyzję wymusiło żądanie władz 
miasta międzynarodowych targów 
motywowane względami architek-
tonicznymi i sanitarnymi. RSM nie 
miała środków na unowocześnianie, 
tym bardziej przenosiny zakładu 
w inne miejsce. Jedno z rozważa-
nych zgłoszeń kupna wpłynęło na 
ręce Stanisława Piwońskiego prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej 
„Rolmlecz”. Tadeusz Balcerowski 

przypomina sobie, że fi rma niemiec-
ka oferowała niecałe 17 mln zł. Pod 
koniec wyznaczonego terminu zgło-
sił się przedstawiciel fi rmy z San Ma-
rino. Zgodził się zapłacić dwa mln zł 
więcej i prezes Balcerowski wyraził 
zgodę i przeforsował swoje stano-
wisko pod nieobecność Stanisława 
Piwońskiego. Gdy przewodniczący 
RN dowiedział się o sfi nalizowaniu 
sprzedaży z innym kontrahentem, 
zjawił się w biurze prezesa i zapytał 
zaczepnie: Gdzie są 2 miliony zło-
tych dla Rady Nadzorczej? W odpo-
wiedzi usłyszał, że pieniądze zostały 
rozdysponowane na najpilniejsze 
potrzeby inwestycyjne, a także na 
zapłatę zaległości za skupione mleko, 
już po podwyższonej cenie. – Powie-
działem mu, że szczegółów może się 
dowiedzieć w księgowości. Obrażo-
ny, wyszedł bez słowa. Domyśliłem 
się, że posądza mnie o przyjęcie ja-
kiejś łapówki. Miałem prawo myśleć, 
że być może to jemu uniemożliwiłem 
otrzymanie jakiegoś „bonusa’. Stąd ta 
dziwna reakcja. Świadkiem sprzecz-
ki między Tadeuszem Balcerowskim 
a Stanisławem Piwońskim był Sta-
nisław Wójcik, ówczesny wicepre-
zes „Rolmlecz”, który przypadkowo 
wszedł do biura prezesa.

Od tego momentu stosunek Sta-
nisława Piwońskiego do prezesa był 
nieufny. – Po jakimś czasie zjawił się 
w biurze, by mi zakomunikować, że 
muszę odejść z zajmowanego stano-
wiska, gdyż oszukuję, zwodzę Radę 
Nadzorczą i dostawców mleka. 

 Tadeusz Balcerowski przeżywał 
zaistniałą sytuację. Zachorował, 
dłuższy czas przebywał na zwolnie-
niu lekarskim. Funkcję p.o. prezesa 
objął Janusz Przybyś, jego zastępca. 
Nie na długo.

 Pan Tadeusz dowiedziawszy się 
o zwołaniu zebrania członków 
udziałowców RSM, na którym miała 
być podjęta o pozbawieniu go funk-
cji prezesa, zjawił się na zebraniu 
bez zaproszenia. Poinformował ze-
branych, że przybył, gdyż ceni Radę 
Nadzorczą. Otrzymał wiadomość, że 
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mleczarskiej w Grajewie jest goto-
wa złożyć ofertę ewentualnego po-
łączenia się z „Rolmleczem”. Radził 
udziałowcom poważne jej rozpatrze-
nie. Jeśli tak się stanie i ze względu 
na stan zdrowia, złoży rezygnację 
z funkcji prezesa. Widząc obojętność 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
oznajmił: – Więcej tu mnie nie zoba-
czycie! I wyszedł.

Tymczasem Rada Nadzorcza 
„Rolmlecz”, uzupełniona o nowych 
członków, podjęła drastyczne de-
cyzje. Zwolniła ze stanowisk – Ja-
nusza Przybysia i wiceprezesa Sta-
nisława Wójcika i zawarła umowę 
z Andrzejem Szablewskim, który 
pomagał firmie amerykańskiej 
w przejęciu przysuskiego „Hor-
tex-u”. Wieść gminna niosła, że 
podobny los spotka „Rolmlecz”, 
gdyż kupnem zainteresował się po-
wiązany z kapitałem zagranicznym 
zakład mleczarski z Olsztyna. Przy-
słowiowe szydło wyszło z worka, 
gdy menadżer Andrzej Szablewski w 
drodze do Grajewa spotkał się w le-
śnym zajeździe z przedstawicielami 
tejże fi rmy z Olsztyna. Świadkiem 
negocjacji była Jadwiga Grudziń-
ska, pełniąca obowiązki zastępcy 
ds. skupu. Po powrocie do Rado-
mia powiedziała o tym przewod-
niczącemu Rady Nadzorczej. Wraz 
z Szablewskim zagroził jej karnym 

zwolnieniem z pracy. Rozkleiła się, 
przeprosiła i przyrzekła lojalność 
oraz spolegliwość. Zwierzyła się, że 
chce skorzystać z prawa do emery-
tury. Pogłoski o tym, co może stać 
się z „Romleczem’’ doprowadziły do 
przewartościowania opinii wielu ho-
dowców krów mlecznych, na rzecz 
połączenia się z „MLEKPOLEM” 
z Grajewa. Podobno zdecydowała 
o tym przestroga członków mleczar-
ni mającej siedzibę na warszawskiej 
Woli, którzy sprzedali swoje udziały 
fi rmie zagranicznej, myśląc naiwnie, 
że nadal pozostają członkami likwi-
dowanej spółdzielni. Teraz wielu 
udziałowców ,,Mlekpolu” wyraża 
pogląd, że byliby zadowoleni, gdyby 
Zakład Mleczarski przy ul. Toruń-
skiej w Radomiu stał się w większym 
stopniu producentem przetworów 
mlecznych, niż magazynem. Nawet 
markowe mleko w kartonie z logo 
„Rolmlecz” jest konfekcjonowane 
w… Bydgoszczy. O to, że tak się stało 
obwiniani są inicjatorzy, ustalający 
warunki zmian własnościowych. 
Andrzej Szablewski zasłania się 
zaświadczeniem o zaniku pamięci 
i żyje gdzieś na terenie „warszaw-
skiego obwarzanka”. Pan Stanisław 
jest aktywny lokalnie, choć też 
przeszedł już na emeryturę. Pani 
prokurator Iwona Sala i sędziny wy-
znaczane do prowadzenia prawnego 
maratonu ani razu nie sprowadziły 
Andrzeja Szablewskiego na salę roz-
praw, by usłyszeć jego odpowiedzi 
na pytania obrońców oskarżonych. 
Zapytaliby: Czy nadal podtrzymują 
zarzuty zawarte w zawiadomieniu 
wysłanym do Prokuratury Rejono-
wej w Radomiu w dniu 6 lutego 2008 
roku, czyniące podejrzanymi ówcze-
snych członków zarządu ,,Rolmlecz” 
oraz członków kierownictwa PSS 
w Radomiu. Inne pytanie brzmia-
łoby: Dlaczego w ważnym okresie 
kilkumiesięcznego zarządzania 
spółdzielnią pan Andrzej dopro-
wadził do tego, że zysk w wysokości 
4 mln zł zamienił w dług sięgający 
19 mln zł? Mówi się, że ceny skupu 
zostały wywindowane do najwyż-
szych w kraju. Czy nie po to, by 
uzyskać przychylność członków do 
pomysłu likwidacji samodzielności 
spółdzielni, do czego doszło? Nie 
udało mu się jednak, na szczęście, 
spieniężyć majątku RSM jakiejś fi r-
mie zagranicznej.

Maraton prokuratorsko-sądowy 
ciągnący się 8 lat zbliża się do fi nału. 
W opinii obrońców, pani prokurator 
niesłusznie od lat formułuje te same 
zarzuty i argumenty, mimo że do-
wodów na nieuczciwą konkurencję 
też nie ma. Oskarżyciele publiczni 
nie wskazali dotąd ludzi z nazwisk 
lub nazwy fi rmy, którą dotknęła 
lansowana nieuczciwa konkurencja. 
Nie uświadczy ich też w protoko-
łach zeznań i przesłuchań. Oskarża 
się ludzi zasłużonych dla regionu 
i Polski, którzy w zaistniałej sytu-
acji ratowali byt swoich spółdzielni 
i pracowników. „Rolmleczu” nie ma, 
liczba sklepów prowadzonych przez 
PSS bardzo zmalała. Na rozprawie 
w dniu 6 kwietnia obrońcy wypo-
wiadali się w tej sprawie jednoznacz-
nie. Także pani prokurator dała do 
zrozumienia, że wina oskarżanych 
nie wynika z wyrachowanego dzia-
łania i świadomej nieuczciwości. 

Jaki wyrok wyda sędzina Joan-
na Dębała-Strzelak, dowiemy się 
wkrótce.

 (M.K)
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Gala V Edycji „Perły Powiatu”
Tegoroczny Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego ,,Perła Powiatu „ został rozstrzygnięty 
1 kwietnia wieczorem. Jego celem było wyróżnienie produktów, fi rm oraz gospodarstw rolnych, 
mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, które osiągnęły bardzo dobre wyniki ekono-
miczne w 2015 roku.

Współzawodnictwo odbywało 
się w pięciu kategoriach. Nominację 
otrzymało 11 kandydatów zgłoszo-
nych w kategorii Mała Firma Roku 
(zatrudniające 50. i mniej pracow-
ników), 4 podmioty gospodarcze 
w kategorii Firma Roku (zatrud-
niające 50. i więcej pracowników), 
5. rolników w kategorii Małe Go-
spodarstwo Rolne (powierzchnia 
20 ha i mniejsza) i 5. kolejnych 
w kategorii Gospodarstwo Rolne 
(powierzchnia 20 ha i większa) oraz 
4 wyroby w kategorii Produkt Roku. 
Zostali oni wyróżnieni stosownymi 
dyplomami. Nadzór nad prawidło-
wym przebiegiem konkursu spra-
wowała Kapituła Konkursu w opar-
ciu regulamin zatwierdzony przez 
Zarząd Powiatu Radomskiego. 
Przewodniczył jej Mirosław Ślifi r-
czyk Starosta Radomski. Godność 
Członków Kapituły sprawowali: 
Teresa Majkusiak, Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Wspólny Trakt”, 
radna powiatu, Katarzyna Ow-
czarek, Wiceprezes Zarządu Izby 
Przemysłowo-Handlowej Ziemi 
Radomskiej, prof. Mirosław Luft , 
Prorektor Uniwersytetu Technicz-
no-Humanistycznego w Radomiu 
i Maria Teresa Głowacka, Kierow-
nik Terenowy Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Radomiu.

V Gala Perły Powiatu Radom-
skiego 2015 odbyła się w Sali Kon-
certowej Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga. Wzięli 
w niej udział właściciele fi rm i go-
spodarstw rolnych nominowani 
do nagrody w poszczególnych 
kategoriach konkursu, przedstawi-
ciele samorządów gmin i powiatu 
radomskiego, służb im podległych, 
członkowie rodzin, oraz goście 
reprezentujący m.in. Urząd Mar-
szałkowski i Wojewodę Mazowie-
ckiego. 

Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii konkursu i laureaci nagród zostali 

Nominowani do nagród
Kapituła nominowała do 5. kategorii nagród „Perła Powiatu” 
20 firm i 10 gospodarstw rolnych. Oto one:

 MAŁA FIRMA ROKU: 

1. PPH „INTER-IREX” Irena Nalewaj-
ko, Pionki (zgłosił burmistrz Pionek 
Romuald Zawodnik). 
2. PHU „Sylwer” Sylwester Trzos, 
Pionki (zgłosił wójt gminy Pionki 
Mirosław Ziółek).
3. Firma Budowlana „NEXBUD” Syl-
wester Kęska, Kuczki Wieś (zgłosił 
wójt gminy Gózd Paweł Dziewit). 
4. „Camelot Catering” Elżbieta Bień, 
Cerekiew (zgłosił prezes Stowarzy-
szenia „Razem dla Radomki” Cezary 
Nowek). 
5. PPUH „Makosz” Zbigniew Szust, 
Maków (zgłosił burmistrz Skarysze-
wa Ireneusz Kumięga). 
6. Przedsiębiorstwo „BETON-PLUS” 
Owadów (właściciel Jarosław Kapu-

sta). Zgłosił przew. Rady Powiato-
wej MIR w Radomiu Robert Dobosz. 
7. Zajazd Rybacki „Złoty Karpik” 
Halina i Jan Przybylscy, Kosów 
(zgłosił wójt gminy Kowala Tadeusz 
Osiński).
8. PUH „PIAST-BET” Sylwester 
Piasek, Wola Gutowska (zgłosił wójt 
Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz).
9. PPHU „Adamczyk” Paweł Adam-
czyk, Bierwce Szlacheckie (zgłosił 
wójt Kamil Dziewierz).
10. Niepubliczne Przedszkole „Gu-
misiowa Kraina”, Jedlińsk (zgłosił 
też Kamil Dziewierz). 
11. Piekarnia „EXPUCH” Marek Ja-
worski, Jedlińsk (zgłosił właściciel). 

 FIRMA ROKU: 

1. Przedsiębiorstwo QFG Radom, 
Zakład produkcyjny w Pionkach 
(zgłosił burmistrz Pionek Romuald 
Zawodnik). 
2. PHU „EMAR” Mariusz Wójcicki, 
Skaryszew (zgłosił kier. biura Sto-
warzyszenia LGD „Wspólny Trakt” 
Paweł Piasek).

3. Kooperacja Przemysłowa i Wyko-
nawstwo „LEMICH”, Parznice (zgło-
sił wójt Kowali Tadeusz Osiński). 
4. Zakłady Górniczo-Metalowe 
„Zębiec” w Zębcu S.A., (zgłoszone 
przez burmistrza Iłży Andrzeja 
Moskwę). 

 MAŁE GOSPODARSTWO ROLNE: 

1. Anny i Marka Okrój – Chruślice, 
gm. Wolanów (zgłoszone przez preze-
sa Zarządu Stowarzyszenia „Razem 
dla Radomki” Cezarego Nowka). 
2. Grażyny Sikory – Prędocin, gmina 
Iłża (zgłoszone przez burmistrza Iłży 
Andrzeja Moskwę).

3. Artura Sobienia – Ludwików, 
gm. Jedlińsk (zgłosił wójt Kamil 
Dziewierz). 
4. Macieja Musiałka – Zabłocie, gm. 
Wolanów (zgłosił wójt Adam Gibała).
5. Rafała Kwietnia – Ludwików, gm. 
Jedlińsk (zgłosił wójt K. Dziewierz).

 GOSPODARSTWO ROLNE: 

1. Marka Pastuszko, Jedlanka Stara 
(zgłosił burmistrz Iłży Andrzej Moskwa). 
2. Artura Żaczka, Wojsławice (zgłosił 
wójt gminy Gózd Paweł Dziewit. 
3. Teresy i Jarosława Woźniaków, 
Sławno (zgłosił wójt gminy Wolanów 
Adam Gibała). 

4. Zbigniewa Labana, Antoniów 
(zgłosił burmistrz Skaryszewa 
Ireneusz Kumięga). 
5. Wiesławy i Jana Woźniaków, 
Parznice (zgłosił wójt Kowali Tade-
usz Osiński).

 PRODUKT ROKU: 

1. Miody gatunkowe i inne produkty 
z pasieki Murawscy, Łukasz Muraw-
ski Wola Wacławowska (zgłosił pre-
zes zarządu Stowarzyszenia „Razem 
dla Radomki” Cezary Nowek). 
2. Serek Homogenizowany Świeżuch 
z Zakładu Mleczarskiego FigAND, 
Kolonia Wawrzyszów, gm. Wolanów 

(zgłoszony przez producenta). 
3. Pierogi z Bajki „Zajazd Bajka”, 
Kowalanka, gm. Wolanów (zgłosił 
prezes Stow. „Razem dla Radomki” 
Cezary Nowek). 
4. Polędwica olchowa, Mateusz 
Czapla, Jedlińsk (zgłosił wójt Kamil 
Dziewierz).   (k)

nagrodzeni Statuetką Perły Powiatu 
Radomskiego i Dyplomem Honoro-
wym. Wręczali je: Starosta Mirosław 
Ślifi rczyk i członkowie Kapituły, także 
Wicestarosta Leszek Margas, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu Teresa 
Bartosiewicz, wiceprzewodniczący: 
Wincenty Lipka i Tadeusz Nowicki 

4. Kategoria Gospodarstwo Rolne: 
Gospodarstwo Teresy i Jarosława 
Woźniaków ze Sławna, gmina Wo-
lanów. Małżonkowie gospodarują 
na 61 ha ziemi w tym 38 ha dzier-
żawionej. Hodują trzodę chlewną 
w tzw. cyklu zamkniętym. 

5. Kategoria Produkt Roku: Serek 
homogenizowany Świeżuch wy-
twarzany w Zakładzie Mleczarskim 
„FIG-AND” Leszka Figarskiego 
i wspólnicy Sp. j. Produkt zgłosili 
do konkursu właściciele. 

Nagrody Specjalne: Zakłady 
Górniczo-Metalowe „Zębiec” 
w Zębcu za rozwój fi rmy i stoso-
wanie nowatorskich rozwiązań 

oraz za działalność integrującą 
mieszkańców województw – ma-
zowieckiego i świętokrzyskiego, 
Zajazd Rybacki „Złoty Karpik” za 
rozwijanie gospodarstwa rybac-
kiego oraz za wzorową działal-
ność: hotelową, gastronomiczną 
i rekreacyjną. 

Po ceremonii honorowania fi rm 
rozpoczęła się część artystyczna, 
którą zagospodarowali: Duet Polski 
i i Michał Szpak z zespołem. 

Nasz Tygodnik Radomski był 
jednym z patronów medialnych 
V Konkursu Gospodarczego Staro-
sty Radomskiego „Perła Powiatu”.

 Mieczysław Kaca

Pamiątkowa fotka z Gali V Edycji Perły Powiatu Radomskiego”. W pierwszym rzędzie laureaci i Konkursu z gospodarzami : Teresą Bartosiewicz, 
Przewodniczącą Rady Powiatu (czwarta z lewej) i Starostą Radomskim Mirosławem Ślifirczykiem (trzeci z lewej). W drugim – członkowie Kapituły 
i uczestniczący we wręczaniu nagród pozostali przedstawiciele samorządu powiatowego

oraz członkowie Zarządu Powiatu 
Radomskiego – Marek Jarosz i Hen-
ryk Słomka. Galę prowadzili redak-
torzy Marek Oleszczuk i Magdalena 
Gliszczyńska. 

Oto zwycięzcy poszczególnych 
kategorii Perły Powiatu Radom-
skiego za rok 2015:

1. Kategoria Mała Firma Roku: 
PPUH „MAKOSZ” Zbigniew Szust 
z Makowa. Założona w 2000 roku fi r-
ma rodzinna zajmuje się produkcją 
i montażem konstrukcji stalowych 
na rzecz budownictwa i przemysłu. 

2. Kategoria Firma Roku: Zakład 
Produkcyjny w Pionkach Przedsię-
biorstwa QFG Sp z o.o. z siedzibą 
w Radomiu. Zakład wytwarza pro-
dukty mięsne z masy drobiowej, 
wieprzowej i wołowej na zamówie-
nie supermarketów m.in. IKEA. 

3. Kategoria Małe Gospodarstwo 
Rolne: Gospodarstwo Grażyny Si-
kory z Prędocina. Zajmuje się zróż-
nicowaną produkcją roślinną: (po-
rzeczka czarna, czerwona, agrest, 
aronia) w tym też uprawą zbóż.

Uczestniczących w Konkursie i gości powitał 
inicjator i gospodarz Starosta Mirosław Ślifirczyk

Uczestnicy Gali brawami nagradzali laureatów
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Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Wspólnoty skorzystają
W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw, nowelizująca ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Znaczenie regulacji prawnych dotyczących 
budownictwa dla obrotu gospodarczego jest niepodważalne, stąd uzasadnione jest przedstawienie najbardziej istotnych zmian.

Znowelizowane przepisy w pew-
nych obszarach dotkną także co-
dzienną działalność wspólnot 
mieszkaniowych. Może to mieć 
także istotne znaczenie przy pla-
nowaniu zamierzeń remontowo-
-inwestycyjnych przez członków 
wspólnot mieszkaniowych, pod-
czas zbliżających się zebrań rozli-
czeniowych na początku 2016 roku. 
W związku z tym o opinię popro-
siliśmy największego lokalnego 
zarządcę nieruchomości, ale także 
znanego i cenionego dewelopera 
– RTBS „Administrator” Sp. z o.o.

Zdaniem RTBS „Administrator” 
Sp. z o.o. najistotniejsze z wpro-
wadzonych zmian dotyczą po-
zwoleń na budowę oraz zgłoszeń 
budowy do właściwego organu, 
prowadzące do zmniejszenia na-
łożonych na inwestorów obowiąz-
ków. Wejście w życie powyższych 

zmian może spowodować znaczne 
ożywienie gospodarcze, zwłaszcza 
w zakresie budownictwa jednoro-
dzinnego. W nowych przepisach 
znajduje się rozszerzony katalog 
obiektów budowlanych, których 
budowa wymagać będzie zgłosze-
nia, a nie – jak dotychczas – po-
zwolenia na budowę. Wśród ta-
kich obiektów wymienia się m.in. 
wolno stojące budynki miesz-
kalne jednorodzinne, których 
obszar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub dział-
kach, na których zostały zapro-
jektowane wolno stojące partero-
we budynki gospodarcze, w tym 
garaże, altany oraz przydomowe 
ganki i oranżerie (ogrody zimo-
we) o powierzchni zabudowy do 
35 m², przy czym łączna licz-
ba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każ-

de 500 m² powierzchni działki, 
czy też wolno stojące parterowe 
budynki rekreacji indywidualnej 
o powierzchni zabudowy do 35 m², 
przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jed-
nego na każde 500 m² powierzchni 
działki.

Zwiększono też do 50 m² po-
wierzchnię zabudowy wiat, których 
budowę wystarczy zgłosić. Dzięki 
tej zmianie nie trzeba będzie pono-
sić kosztu projektów budowlanych 
tych obiektów, bo do ich zgłoszenia 
wystarczy dołączyć zwykłe szkice. 
Do zgłoszenia budowy trzeba bę-
dzie dołączyć m.in. cztery egzem-
plarze projektu budowlanego wraz 
z opiniami, uzgodnieniami, pozwo-
leniami i innymi dokumentami, 
wymaganymi przepisami szcze-
gólnymi (zgłoszenie z projektem). 
Urząd będzie miał 30 dni na wyda-

nie sprzeciwu do zgłoszenia, jeśli na 
przykład uzna, że w danym wypad-
ku konieczne jest jednak pozwole-
nie na budowę. Jego brak uznaje się 
za tak zwaną milczącą zgodę na bu-
dowę. Oznacza to, że w tych regio-
nach kraju, gdzie na pozwolenie na 
budowę czeka się znacznie dłużej 
niż miesiąc, procedura faktycznie 
się skróci. Radomia ten problem 
dotyczył, bowiem średnio pozwo-
lenie na budowę wydawane było 
w ok. 2 miesiące. Powyższe ozna-
cza, że teraz będzie szybciej.

Ponadto sprawcom samowoli 
budowlanych będzie je łatwiej za-
legalizować. Dotyczy to jednak tyl-
ko niewielkich obiektów, będących 
elementami zagospodarowania 
działki. Na przykład opłata za wiatę 
do 50 m² wybudowaną bez zgło-
szenia wyniesie 5 tys. zł (dotych-
czas 125 tys. zł), za garaż do 35 m² 

– 5 tys. zł (zamiast 25 tys. zł), za 
dobudowę ganku do budynku – 
5 tys. zł (a nie 50 tys. zł). Natomiast 
samowolna budowa domu jedno-
rodzinnego nadal będzie podlegać 
opłacie legalizacyjnej w wysokości 
50 tys. zł. Do opłat legalizacyjnych 
będą stosowane przepisy ordyna-
cji podatkowej. A to oznacza, że 
wojewoda będzie miał prawo – na 
wniosek zainteresowanego – roz-
łożyć opłatę na raty, odroczyć albo 
nawet umorzyć w całości lub części.

W związku z powyższym już na 
pierwszy rzut oka widać, że sporo 
ewentualnych zamierzeń wspólnot 
mieszkaniowych zostanie zrealizo-
wanych w oparciu o nowe przepi-
sy prawa budowlanego. Niestety 
należy także zwrócić uwagę na 
potencjalne zagrożenia. Przede 
wszystkim można ich upatrywać 
w niewłaściwym przygotowaniu 
merytorycznym urzędników, ale 
także i dotychczasowym „przy-
zwyczajeniem” zarządców nie-
ruchomości (złożą niewłaściwe 
dokumenty do urzędu). Jednakże 
z biegiem czasu uda się i z tymi 
problemami uporać. 

Jednocześnie warto, aby wspól-
noty mieszkaniowe uporządkowały 
swoje sprawy z obiektami budow-
lanymi, które stanowią samowolę 
budowlaną – podkreśla Redakcja. 
Zwłaszcza, kiedy opłaty są niskie.

 [Red.]
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72 lata temu 
pod wsią Molendy
Niepozorna wieś Molendy w lasach Garbatki-Letnisko wielokrotnie wpisała się w historię Polski. 
W XVI wieku była własnością poety Sebastiana Klonowica. W 1863 roku w jej pobliżu, między 
Molendami i Krępcem, odbyła się msza święta odprawiona w intencji powstańców styczniowych. 
Na cmentarzu w Molendach spoczęli żołnierze walczący o zdobycie twierdzy Dęblin w dniach 
22–26 października 1914 roku.

– To właśnie w tym lesie, 72 lata 
temu, 7 kwietnia 1944 roku, leśne 
oddziały AK i BCh stoczyły wal-
kę z najeźdźcą zwaną „bitwą pod 
Molendami” – powiedział wójt 
gminy Garbatka-Letnisko, Robert 
Kowalczyk. – Co roku spotykamy 
się tu aby uczcić bohaterów tamtych 
lat. Aby przypomnieć patriotyczne 
postawy „Rysia”, „Żaka”, „Witusia” 
czy „Błyskawicy”. To właśnie te po-
stawy i z tych postaw powinniśmy 
czerpać przykłady do postępowania 
także dziś, w trakcie pokoju. Tym 
bardziej, że coraz mniej jest żyją-
cych uczestników i świadków tych 
dramatycznych wydarzeń. Ubywa 
również tych, którzy od wielu lat 
brali czynny udział w obchodach 
bitwy pod Molendami, a w ciągu 
minionego roku odeszli na wieczną 

wartę i dziś ich już z nami nie ma. 
Uczcijmy minutą ciszy pamięć tych, 
którzy wiele razy byli tutaj. A nie ma 
już dzisiaj z nami starosty kozieni-

ckiego Janusza Stąpora, wójta gmi-
ny Gniewoszów Wiesława Pawlon-
ki, żołnierzy Światowego Związku 
Armii Krajowej majora Tadeusza 
Grotka i kapitana Zenona Grzy-
bowskiego. Dziękuję wszystkim 
Państwu za to, że co roku możemy 
na was liczyć i jesteście w tym dniu 
razem z nami, po to żeby uczcić pa-
mięć wszystkich tych, którzy zginęli 
bohaterską śmiercią w bitwie pod 
Molendami. 

Historię bitwy przypomniała 
uczestnikom spotkania uczennica 
PSP im. Partyzantów Ziemi Ko-
zienickiej Oliwia Malec, a wiersz 
„Tamten wrzesień” i wspomnienie 
o Katyniu wyrecytował kombatant 
Andrzej Zwolski.

Głos zabrał również kapitan Eu-
geniusz Siwiec, ostatni z uczestni-
ków walki pod Molendami, który 
we wzruszających słowach oddał 
hołd poległym kolegom.

Nad leśną mogiłą-pomnikiem 
pochyliły się liczne sztandary 
szkół, Związków Kombatanckich 
i służb mundurowych. Wieńce 
i kwiaty złożyli przedstawiciele 
Związku Więźniów Politycznych 
z Garbatki, ŚZŻAK Koło Kozienice, 
Władz Gminy Garbatka-Letnisko, 
Starostwa Powiatu Kozienickiego, 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
Związek Weteranów i Rezerwistów 
WP, Szkoły Podstawowej w Garbat-
ce, ZNP O. Kozienice,

Sołectwa Molendy, Sołectwa 
Garbatka, ŚZŻAK Koło Pionki, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce, Nadleśnictwa Zwoleń, 
Kozienickiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej, Stowarzy-
szenia Przyjaciół Garbatki i Szkoły 
Podstawowej w Bogucinie.

Po złożeniu kwiatów wśród 
leśnej ciszy rozległa się modlitwa 
obozowa „Panie skrusz ten miecz” 
i odegrana na rogu „Cisza”.

 Jacek Lombarski

Odszedł na 
wieczną wartę
Wszyscy pamiętamy majora Tadeusza Grotka. Niepozorny, 
ale o twardym głosie, przewodził przez lata pocztom sztan-
darowym na uroczystościach organizowanych przez 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

5 stycznia br. major Tade-
usz Grotek ukończył 90 lat. 
21 marca, tuż przed świętami 
wielkanocnymi, nadeszła smut-
na wiadomość o jego śmierci. 
W dniu 23 marca w kościele para-
fi alnym w Rajcu Poduchownym 
odbyła się msza w jego intencji, 
a prochy złożono na pobliskim 
cmentarzu. W tej ostatnie dro-
dze majorowi Tadeuszowi Grot-
kowi towarzyszyły liczne poczty 
sztandarowe szkół, stowarzyszeń 
kombatanckich oraz poczet 72. 
pułku piechoty AK i Światowego 
Związku AK Okręg Radom.

 Redakcja

Świadkowie 
historii
Nie opadły jeszcze emocje w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu po wizycie grupy praktykantów ze szkoły 
w Paderborn w Niemczech, a w kilka dni po świętach przy-
jechali następni uczniowie z tej szkoły. Tym razem była to 
grupa miłośników historii.

Wizyta była związana z reali-
zacją programów „Europejczycy 
dla pokoju” i „Dyskryminacja: 
Otwórzcie oczy”, o wykluczeniu 
wczoraj i dziś. Obydwa projekty 
poświęcone są głównie pamięci 
o ofi arach nazistowskiego bez-
prawia i angażowania się na 
rzecz tych, którzy przeżyli. 
W Radomiu realizowany był 
projekt pod nazwą „Zwyczajni 
ludzie – bohaterowie człowie-
czeństwa w okupowanej Polsce 
i Radomiu”, w ramach które-
go odbył się szereg spotkań ze 
świadkami historii oraz wyciecz-
ki po Radomiu i Warszawie.

– To wspaniałe i poruszające, 
że możemy dziś rozmawiać – po-
wiedziała Bożena Winczewska, 
która w czasie okupacji straciła 
całą rodziną. – Jeszcze niedaw-
no wydawało mi się, że nie będę 
mogła powiedzieć do Niemców 
ani słowa. Dziś, kiedy patrzę na 

tych młodych ludzi, kiedy widzę, 
z jakim zaangażowaniem chcą po-
znać naszą historię, ale przecież 
i swoją, której nie znajdą w nie-
mieckich podręcznikach, myślę, że 
nadszedł czas przebaczenia. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
Wiktoria Szwagierek, Kazimierz 
Błażewicz z małżonką Kazimierą, 
Aleksandra Kobza, Bożena Win-
czewska, Kazimiera Baryła i Do-
minika Jędrzejczak. Każdy opowie-
dział swoje, niełatwe wspomnienia. 
Często poruszany był temat dokto-
ra Adolfa Tochtermanna i ks. Bole-
sława Strzeleckiego, ludzi z którymi 
wielu z nich spotkało się na swojej 
trudnej ścieżce życia i którym wielu 
z nich zawdzięczało życie. 

Opiekunami projektu byli Bo-
żena Błaszczyk-Ziętek (nauczyciel 
niemieckiego w ZSE) i Christoph 
Marx (nauczyciel historii w szkole 
w Paderborn).

 Jacek Lombarski 

Wiązanka kwiatów od Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, od lewej Włodzimierz Mazur, Teresa Fryszkiewicz, Robert Kowalczyk

Kapitan Eugeniusz Siwiec, ostatni przybyły na 
uroczystość uczestnik bitwy

Wójt Robert Kowalczyk wspomniał tych, których nie ma już pośród nas

Uczniowie, kombatanci i mieszkańcy Molend przybyli na leśną uroczystość
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 10 kwietnia mieszkańcy Zwolenia uczcili ofi ary wielu tragicznych wydarzeń, zaistniałych 
w kwietniu roku 1940, 1944 i 2010. 7 kwietnia przypadła rocznica hitlerowskiej egzekucji miesz-
kańców okolicznych wsi pod „ścianą straceń”, wmurowaną w Pomnik Męczeństwa. 10 kwietnia 
wiadomo – tragedia pod Smoleńskiem, w której zginął pochodzący ze Zwolenia kpt. Paweł Janeczek. 
Jedna z tablic upamiętnia też Parę Prezydencką – Marię i Lecha Kaczyńskich. 13 kwietnia obcho-
dzony był Dzień Zbrodni Katyńskiej. Ofi arami stalinowskiej zbrodni był też mieszkańcy Zwolenia 
i okolic. Te tragiczne wydarzenia przypomniała mieszkańcom i gościom burmistrz Bogusława 
Jaworska. Gościem honorowym był ks. bp Henryk Tomasik ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

 Hotel KARO w podradomskim Mleczkowie upatrzyły sobie przedsiębiorcze organizatorki 
oryginalnej imprezy. Anna Słopiecka, właścicielka agencji Brand Elite i Małgorzata Patynowska, 
założycielka Fundacji „Dobry Duszek”, zorganizowały tam 4. Edycję Brand Elite Spotkania 
z Marką. Gościem specjalnym była tym razem popularna aktorka, pierwsza dama polskiego 
kina – Beata Tyszkiewicz. Pani Beata wygłosiła ze swadą prelekcję pt.: Je suis comme je suis 
(Jestem, jaka jestem). Na fotce widzimy też stylistkę Agnieszkę Michalczyk i zamieszkałą w Anglii 
Magie Haese, opowiadającą historię budowania marki osobistej. Hotelem KARO zawładnęły 
Panie rzeczywiście przedsiębiorcze i kreatywne. I z wdziękiem.

 Marek Oleszczuk i Mag-
dalena Gliszczyńska to duet z 
klasą, mistrzowie ceremonii. 
Pstryknęliśmy im fotkę, wpro-
wadzających starostę radom-
skiego Mirosława Ślifi rczyka 
w temat wydarzenia: – Panie 
starosto, czas rozpocząć Galę 
V Edycji „Perły Powiatu”. 
Sprawny mikrofon do Pana 
dyspozycji…

 Młodzi socjaldemokraci z miasta Radom wzięli sprawę w swoje ręce i założyli stowarzyszenie. 
Konferencję prasową zorganizowaną z tej okazji, też obsługiwał młody kamerzysta. Członkinie 
są nie tylko młode, lecz także piękne. Kibicujący i doradzający młodym prof. Radomir Jasiński 
też czuje się młodo. Będzie dobrze!

 Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej UG w Jastrzębiu zrobiły miłą 
niespodziankę mieszkańcom gminy kwa-
lifi kującym się do programu „Rodzina 
500 plus”, a także Urzędowi Wojewody 
Mazowieckiego, wypłacając bonusy już 
w pierwszej dekadzie kwietnia, choć 
ustawowy termin upływa w czerwcu. 
Pracowitym paniom podziękował oso-
biście Wicewojewoda Artur Standowicz, 
odwiedzając Urząd Gminy z przedstawi-
cielami wielu redakcji. Na fotce: Panie, 
które dzięki pracy po godzinach urzę-
dowania wcześniej pomogły fi nansowo 
ponad dwustu rodzinom.

 Radomscy garbarze i skórzani znowu wrócili z Wiosennych Targów Mody w Poznaniu ze 
Złotymi Medalami. Współorganizator przedsięwzięcia Kazimierz Klepaczewski, Prezydent 
Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu poinformował TR , że dzięki kontynuowanej 
współpracy z prezydentem, Radom był reprezentowany przez 11 fi rm. Złotymi Medalami zostały 
nagrodzone: PASPOL, TONAX, Verssen. Ze Złotym Medalem powróciła też z Poznania ekipa 
radomskiego Zespołu Szkół Skórzanych, Odzieżowych, Stylizacji i Usług oraz fi rma z Szydłowca 
PPHU KEMAX. Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, towarzyszący garbarzom i skórzanym, 
był pod wrażeniem, a Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego rozważa włączenie 
się Urzędu Marszałkowskiego do targowego przedsięwzięcia. Jak widać na pamiątkowej fotce, 
wszyscy byli zadowoleni.

 Zygmunt Pluta, Prezes 
Zarządu Klubu Sportowego 
Zamłynie Kombud S.A., dba 
o wyróżnianie osób, którzy na 
to zasługują. Właśnie wręcza 
Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Klubu uśmiechnię-
tej Pani Emilii Szczygielskiej, 
dyrektorowi ekonomicznemu 
patronackiej fi rmy.

 Zajazd Turystyczny „Zło-
ty Karpik” został laureatem 
Nagrody Specjalnej w presti-
żowym Konkursie Starosty 
Radomskiego „Perła Powiatu”. 
Jego właściciel Jan Przybylski 
ładnie podziękował uczestni-
ków Gali i zapraszał ich do pod-
radomskiego Kosowa. O tym, 
że warto skorzystać z zaprosin 
– także na  str. 3 i 5 TR 
oraz na stronie: tygodnikra-
domski.com.

Zwoleń, Katyń, Smoleńsk

Duet 
z klasą

Za Zasługi 
dla Klubu...
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Działo się w Hotelu KARO

„Złoty Karpik” 
laureatem 

Młodzi socjaldemokraci

Ozłoceni

Brawo Panie z GOPS


