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W „Naszym Domu” 
lepiej, nowocześniej
Walne Zgromadzenie Członków SM „Nasz Dom” sumujące 21 maja działalność Spółdzielni, 
zamieszkałej przez ponad 7 tysięcy członków i ich rodzin, potwierdziły, że dzieje się w niej coraz 
lepiej. Dlatego wszyscy członkowie zarządu: jego prezes Eugeniusz Jacek Woźniak, wiceprezes 
ds. technicznych Rafał Kowalik i główna księgowa Monika Nowotarska otrzymali absolutorium 
prawie jednomyślnie.

Podobnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli 
sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzor-
czej, dotyczące całokształtu działalności tej drugiej co 
do wielkości spółdzielni mieszkaniowej w Radomiu.

W ocenianym roku 2015 do starych zasobów miesz-
kaniowych szerokim frontem wkroczyła nowoczesność. 
Zarząd, mając poparcie obradującego rok wcześniej 

Walnego Zgromadzenia Członków, zaplanował pod-
danie termomodernizacji w jednym roku czwartej części 
zasobów mieszkaniowych, w tym także wysokościow-
ców wybudowanych w latach 60. i 70. Ta odważna ini-
cjatywa prezesa Eugeniusza Jacka Woźniaka owocuje 
tym, że Spółdzielnia wkrótce powiadomi o zakończeniu 
całego programu termomodernizacji.

Rozmawiamy na ten temat z Rafałem Kowalikiem, zastępcą prezesa ds. technicznych, 
odpowiedzialnym także za tę ważną dziedzinę działalności.

 Mówi się, że w roku 2015 SM „Nasz 
Dom” poddała termomodernizacji 
czwartą część zasobów mieszkanio-
wych. Jaka to skala przedsięwzięcia 
modernizacyjnego?

– W roku 2015 Spółdzielnia pod-
dała termomodernizacji 24 budyn-
ki, w tym wysokościowce. W roku 
bieżącym pozostały do zrobienia 
tylko trzy, trwają właśnie prace 
wykończeniowe w ostatnim z tych 
budynków, przy ul. Żeromskiego 
76. Tak, że fi nisz termomoderni-
zacyjny tuż, tuż. Uściślając dodam, 
że w jednym wypadku mieszkańcy 
uznali, że nie ma potrzeby ocie-
plania bloku, w którym mieszkają 
i Zarząd uszanował ich decyzję, 
w dwu innych blokach wzniesio-
nych na przełomie wieku XX i XI, 
w oparciu o nową technologię, 
w grę wchodzi teraz ich remont 
a nie termomodernizacje.
 Co daje mieszkańcom termomoder-

nizacja?
– Przede wszystkim, ogrzewanie 

wedle życzeń właścicieli czy też 
lokatorów mieszkań administro-
wanych przez „Nasz Dom” po niż-
szej cenie od płaconej dotychczas. 
Budynek po termomodernizacji 
potrzebuje po prostu mniej ciepła 
na utrzymanie dotychczasowych 
temperatur. Wzrasta również war-
tość mieszkania, co potwierdzają 
ceny sprzedaży, czy nawet prze-
targi ogłaszane przez SM sprzedaż 
lokali poddanych procesowi ter-

momodernizacji. Zwiększa się też 
żywotność budynków, szacowana 
w okresie budowy na kilkadziesiąt 
lat. Stare budynki poddawane ter-
momodernizacji, okazują się być 
trwalsze od niektórych wznoszo-
nych w nowych technologiach. 
Okazuje się, że będą się nadawać do 
zamieszkania o wiele lat dłużej, niż 
zakładano. Ich konstrukcja jest bar-
dzo trwała, a wiele wymienianych 
elementów poprawia też bezpie-
czeństwo i komfort zamieszkania, 
nie mówiąc już o estetyce wyglądu 
zewnętrznego budynków i całych 
osiedli. 
 O jakie inne, wymienialne elementy 

chodzi?
– Wymianę okien, w tym na 

klatkach schodowych i piwnicz-
nych, drzwi wejściowych, zużytych 
balkonów i ich osłon, instalowanie 
daszków nad balonami usytuowa-
nymi na najwyższych kondygna-
cjach, remont balustrad, instalowa-
nie energooszczędnego oświetlenia 
przy wejściach na klatki schodowe, 
domofonów itp.
 Termomodernizacja jednak kosztu-

je, przede wszystkich obciąża kiesze-
nie członków spółdzielni, właścicieli 
mieszkań bądź ich lokatorów?

– To prawda. Odsetki kredy-
tów nazywanych preferencyjnymi 
udzielanych przez bank państwowy 
i od pożyczek np. przez WFOŚiGW 
są tak skalkulowane i pomniejsza-
ne o premie, że sprowadzane są 

w pobliże zera. Płatności kredytowe 
są przy tym rozłożone na lat kilka-
naście lub w przypadku pożyczek 
– kilka. Są one dogodne dla człon-
ków i rozliczane fachowo przez 
Spółdzielnię.
 Życie dowodzi, że ludzkie potrzeby 

wyprzedzają możliwości ich zaspo-
kajania. Czy podobnie jest w „Naszym 
Domu”?

– Sprawy wymagające załatwie-
nia, także charakteru inwestycyj-
nego czy remontowego, podpowia-
dają nam członkowie spółdzielni 
i dokonywane przez nasze służby 
przeglądy budynków, instalacji 
i poszczególnych osiedli. Bywa, 
że także nieszczęśliwe zdarzenia. 
Ważną i pilną sprawą jest zacho-
wanie bezpieczeństwa przy ko-
rzystaniu z gazu. Realizujemy już 
program zastępowanie skręcanych 
instalacji gazowych znacznie bar-
dziej bezpiecznymi – spawanymi. 
W grę wchodzi też likwidacja pie-
cyków gazowych, które zastępuje 
centralna ciepła woda. Wymaga 
to m.in. rozbudowy i moderniza-
cji istniejących węzłów cieplnych 
na nowocześniejsze, instalowanych 
przy poszczególnych budynkach. 
Staramy się to robić we współpra-
cy z „RADPEC-em”. Rozbudowy 
istniejących węzłów i ich moder-
nizacji „RADPEC” bardzo często 
podejmuje się pod warunkiem 
zadeklarowania i rozbudowy in-
stalacji ccw przez Spółdzielnię. 

Natomiast budowa nowych 
węzłów jest w całości fi nanso-
wana przez „Nasz Dom” I tu, na 
razie, nie udało się nam uzyskać 
wsparcia „RADPEC-u”. W na-
szych planach pierwszeństwo 
mają budynki wysokie, gdyż 
tam wentylacja rzeczywiście 
pozostawia wiele do życzenia. 
Opracowany przed laty plan za-
kładał ich likwidację w trzech 
budynkach. Tu działania zo-
staną przyspieszone i zostaną 
wykonane jeszcze w tym roku. 
W naszych zasobach pozostaje 
jeszcze 6 budynków wysokich 
z piecykami gazowymi.

Ważną sprawą są parkingi. 
Staramy się urządzać je we wła-
snym zakresie, odpowiadając 
pozytywnie także na inicjaty-
wy mieszkańców. Dotyczy to 
też placów zabaw, ławeczek 
osiedlowych czy tzw. małej 
architektury. Z parkingami 
wiążą się bezpieczne do nich 
dojazdy. Wydatki tego rodza-
ju nie są jednak finansowane 
z korzystnych dla nas źró-
deł zewnętrznych. W miarę 
możliwości, własnym wysił-
kiem finansowym, staramy 
się też zaprowadzać porządek 
w śmietnikach. Zainstalowa-
liśmy już kilka wiat, myślimy 
o następnych. Po dokonanym 
przeglądzie, przygotowujemy 
się do modernizacji, względnie 
porządkowania i usprawniania 
gromadzenia i odbioru śmieci 
w miejscach dotychczasowych, 
remontując tradycyjne boksy 
i niegdyś miejsca wygradzane 
na ten cel. 
 Słyszałem o pomyśle dobudowy 

do budynku przy ul. Skłodowskiej 
18 pomieszczeń usprawniających 
obsługę interesantów?

– Rozważamy taką koncep-
cję. Chodziłoby o dobudowę 
pomieszczeń od strony za-
chodniej z zamiarem zlokali-
zowania czegoś w rodzaju sa-
lonu obsługi osób, w którym 
przy kilku okienkach można 
by załatwić wszystkie sprawy, 
nie chodząc od drzwi do drzwi. 
Jest też pomysł na przebudowę 
wschodniej strony budynku 
i zainstalowania tu windy. Wielu 
członków „Naszego Domu” to 
ludzie w zaawansowanym lub 
podeszłym wieku. Nowoczesna 
winda będzie dla nich dużym 
udogodnieniem.  

Szczegóły dotyczące sprzeda-
ży mieszkań, budowanych przez 
SM „Nasz Dom” str. 11

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
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Nowe władze 
w pionkowskiej OSP
Zjazd Miejsko-Gminny ZOSP w Pionkach odbył się w uroczystej atmosferze. 
Druh Tadeusz Nowicki, prezesujący temu Zarządowi od 15 lat, zapowiedział, że nie zamierza 
ubiegać się o dalsze pełnienie tej funkcji. A że pod jego przewodnictwem w jednostkach OSP 
dokonały się bardzo korzystne zmiany, strażacy ochotnicy na zjeździe w Czarnej godnie 
podziękowali jemu i dotychczasowemu komendantowi, dh Tadeuszowi Guzie, który też 
z własnej inicjatywy złożył rezygnację z funkcji.

Miłą niespodzianką dla Tadeusza 
Nowickiego było zgłoszenie wnio-
sku, przyjętego przez aklamację, 
o nadanie mu godności Honoro-
wego Prezesa. Wcześniej uczynili 
to druhowie z jednostki w Suchej, 
którą prowadził jeszcze dłużej. 

Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Za-
rządu ZOSP RP wręczył Tadeuszowi 
Pamiątkowy Medal PRO MASOVIA. 
Podziękowania na piśmie przekazali 
też przedstawiciele pionkowskie-
go samorządu: burmistrz Pionek 
Romuald Zawodnik, wójt gminy 
Pionki Mirosław Ziółek i przewod-
niczący RG Tomasz Wróbel. Obaj 
ustępujący druhowie otrzymali też 
upominki rzeczowe. Tadeusz No-
wicki w imieniu obydwu dziękował 
gospodarzom miasta i gminy. Przed 
wyborem nowego zarządu, druho-
wie z jednostek OSP w Pionkach, 
Jedlni, Suchej, Czarnej, Jaroszek 
i Lasek, informowali o konkretnych 
działaniach. Niektórzy zwracali 

uwagę na potrzebę wprowadzania 
profesjonalizmu do działań OSP, 
gdyż OSP, współdziałając z PSP, nie 
może ograniczać działalności do 
zapobiegania pożarom i ich gasze-
nia. Istnieje potrzeba uczestniczenia 
w coraz większym zakresie, z udzia-
łem przeszkolonej młodzieży, w ak-
cjach ratowniczych innego rodzaju. 

Wybór dh Tomasza Kęski na no-
wego prezesa, a dh Andrzeja Kapu-

stę – komendant miejsko-gminnego 
wpisuje się w propozycje zgłaszane 
podczas zjazdowej dyskusji. Tomasz 
Kęska pracował wiele lat w PSP, tak-
że na stanowiskach kierowniczych, 
a Andrzej Kapusta jest bardzo do-
świadczonym strażakiem, w poprzed-
niej kadencji był wiceprezesem Za-
rządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Pionkach. 

 Mieczysław Kaca, fot. Grażyna Rojek 

Uczestnicy zebrania OSP w Czarnej: Tadeusz Nowicki (czwarty od prawej), 
prezes Tadeusz Kęska (piaty od prawej), Andrzej Kapusta (szósty).

Tadeusz Nowicki z Pamiątkowym Medalem PRO MASOVIA. Wiceprezes dh Zbigniew Gołąbek 
prezentuje dokument potwierdzający przyznanie tego wyróżnienia

Honorowanie druha Stanisława Guzy

Wójt Mirosław Ziółek wręczył dh Tadeuszowi Nowickiemu także pisemne gratulacje

Rzetelnie, po strażacku
Gmina Policzna:

Zjazd Gminny Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie miał bardzo roboczy, spra-
wozdawczy charakter. Prezes Zarządu, Tadeusz Głowacki, punkt po punkcie omawiał sytuację w 
pięciu jednostkach OSP, wyliczając pozytywne zjawiska i informując o trudnościach. Zaczął od 
jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka OSP w Czarnolesie 
liczy 17 druhów, uczestniczy w or-
ganizowanych zawodach, ale dużej 
aktywności nie przejawia. Zgłasza 
potrzebę budowy drugiego boksu 
garażowego. Prezesem OSP jest 
dh Roman Wołyński. Wielu straża-
ków pracuje poza miejscem zamiesz-
kania. Z tego powodu występowały 
trudności ze skompletowaniem ze-
społu na akcję. Przypadający w tym 
roku jubileusz, z pewnością sprzyjał 
będzie ożywieniu działalności i ak-
tywności jej członków.

Największą i najsprawniejszą 
jest OSP Policzna. Skupia 32 dru-
hów sprawnych do działania i 10 
honorowych. Dysponuje trzema 
samochodami. Druhowie szko-
lą się, dzięki Romanowi Byzdrze, 
OSP zasilili młodzi strażacy. Do 
zwiększenia chętnych do wyjazdów 
i uczestnictwa druhów w zawo-
dach, przyczyniło się przyznawanie 
przez wójta Tomasza Adamca na-
gród rzeczowych. Warunki do gara-
żowania i obsługi sprzętu są dobre, 
ale konieczny jest dość gruntowny 
remont strażnicy oraz zwiększenie 
powierzchni pomieszczeń socjal-
nych.

Mocnym fi larem OSP w Gródku 
jest druh Janusz Konder. Jednostka 
ta liczy 22 druhów, posiada lekki 
samochód i remizę. Istnieje tu 
potencjał do większej aktywności 
społecznej, tym bardziej, że zbliża 
się jej jubileusz.

OSP we Władysławowie zrzesza 
20 druhów, w tym dwóch honoro-
wych. Niegdyś jednostka ta była ak-
tywna, lecz po odejściu starszej ge-
neracji, nastąpiła stagnacja. Posiada 
wprawdzie remizę, ale nie ma samo-
chodu, bez którego trudno sobie wy-
obrazić skuteczny udział w akcjach 
gaśniczych lub ratunkowych. Nowi 
druhowie usiłują ją ożywić. 

Jednostka w Zawadzie Starej jest 
jedną ze starszych w gminie, skupia 
16 druhów. Posiada remizę, podsta-
wowy sprzęt ratowniczy i świetlicę. 
Nie dysponuje jednak samocho-
dem. Też wymaga ożywienia.

W sumie jednostki zrzeszają 
105 pełnoletnich strażaków i 10 
druhów w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej.

Prezes Tadeusz Głowacki poin-
formował, że posiedzenia Zarządu 
odbywają się w miarę potrzeby. 
Działalność uaktywnia się w okre-

sach realizacji inicjatyw szerszego 
zasięgu np. Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej, czym 
aktywnie zajmuje się komendant 
gminny Adam Kałdomek. Dni 
Strażaka oraz jubileusze sprzyjają 
włączaniu się do działania większej 
ilości druhów. Takim sprzyjającym 
okresem są też miesiące letnie. Ta-
deusz Głowacki dziękował przed-
stawicielom władz zwierzchnich 
m.in. zastępcy komendanta głów-
nego PSP nadbrygadierowi Gusta-
wowi Mikołajczykowi, obecnym 
na zjeździe: Wiceprezesowi OSP 
Mazowsza Zbigniewowi Gołąb-
kowi i prezesowi powiatowemu 
OSP, Jerzemu Kowalskiemu, także 
nadbryg. Krzysztofowi Płachcie 
ze Zwolenia. Przede wszystkim 
władzom samorządowym gminy 
– wójtowi Tomaszowi Adamcowi 
i Pawłowi Jędrze – przewodniczą-
cemu RG. 

Wójt Tomasz Adamiec powie-
dział, że trwają starania o środki na 
modernizację strażnicy w Policznie 
i załatwianie innych potrzeb zgła-
szanych przez zarządy jednostek.

 (M.K)
Fot. UG Policzna

Gotowi do wyjazdu

Prezes Tadeusz Głowacki przedstawiał sprawy, punkt po punkcie

Wójt Tomasz Adamiec w dobrym nastroju, 
pomocy nie odmówi…

Z ust prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu 
usłyszeli wiele ciepłych słów
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Ziarnko do ziarnka...
Gmina Przyłęk jest typowo rolnicza. Przylega do Wisły, na odcinku nadal wymagającym budowy 
wałów ochronnych. W takiej sytuacji samorząd uzyskuje w mokre lata zasłużone wsparcie z racji 
likwidacji szkód powodziowych.

 Po zakończeniu II światowej, 
metodą krok po kroku, mieszkańcy, 
przy pomocy władz miejscowych 
i zwierzchnich, likwidowali skutki 
ogromnych zniszczeń. Nadwiślań-
ski rejon obecnej gminy, od lipca 
1944 roku był terenem niemiecko-
-radzieckiego przyczółka frontowe-
go. Zabudowania wiejskie zostały 
rozebrane na umocnienia wojsko-
we lub… spalone, a chłopskie pola 
zniszczone okopami i zaminowane. 
Ludzie dźwigali się z biedy, zgodnie 
z przysłowiem: Ziarnko do ziarn-
ka, a uzbiera się miarka. Praktyka 
z tego okresu zdaje egzamin do 
dzisiaj. Rolnicza gmina o dużych 
walorach przyrodniczych, o czym 
zaświadcza jej herb, rozwija się nie 
dzięki olśniewającym sukcesom, 
lecz pomysłowości i ciągłemu po-
stępowi, za którymi kryje się ini-
cjatywność i mrówcza praca ludzi.

Jednogłośne skwitowanie

Kilka takich małych sukcesów 
odnotowała gmina w ostatnich ty-
godniach. Wójt Marian Kuś, od kil-
kunastu lat dbający o sprawy gmi-
ny wraz z radnymi z wyborczego 
komitetu, który fi rmuje, otrzymał 
właśnie jednogłośnie absolutorium 

od radnych, czyli skwitowanie za 
realizację zadań budżetowych 2015 
roku. Zanosi się na pomyślność 
również w roku bieżącym, choć 
władze zwierzchnie nie uruchomiły 
jeszcze wszystkich dźwigni fi nanso-
wego wsparcia.

Ogórki z... papryką chili 

Większość mieszkańców gminy 
żyje z uprawy ziemi i przetwarzania 
jej płodów. Zajmują się tym m.in. 
fi rmy posiadające już znaczny do-
robek. Jedną z nich jest Przetwór-
nia Owoców i Warzyw Czesława 
Caryka „Krokus”. Laurem Mar-
szałka 2016 został nagrodzony jej 
produkt o nazwie ogórki kiszone 
z papryką chili. Podobno rarytas. 
Wójt Marian Kuś towarzyszył pani 
Edycie Jaśkowskiej, specjalistce fi r-
my „Krokus” do spraw sprzedaży, 
podczas wręczania Lauru.

Na straży bezpieczeństwa 
i tradycji

W gminie Przyłęk istnieje 10 
jednostek OSP, najwięcej w powie-
cie zwoleńskim. Zarówno wójt, jak 
i Wojciech Szmajda, przewodni-
czący Rady Gminy, są strażakami 
z zamiłowania. Wójt prezesuje 

Wójt Marian Kuś omawia podczas majowej sesji Rady Gminy realizację budżetu 2015 roku

Marszałek Adam Struzik i wójt Marian Kuś z Edytą Jaśkowską z firmy „Krokus”, której produkt 
dołączył do laureatów konkursu firmowanego przez Marszałka

druhom-ochotnikom, a pan Woj-
tek jest ich komendantem. Dbają 
o to, aby każdego roku, w okolicy 
imienin św. Floriana, któraś z OSP 
otrzymała coś cennego. 28 maja, 
prezent w postaci zmodernizo-
wanej i powiększonej o pomiesz-
czenie świetlicowe strażnicy OSP 
otrzymali druhowie z Mszadli No-
wej. Jednostka działa od 1954 roku 
w miejscowości, odznaczonej nie-
gdyś Krzyżem Grunwaldu II klasy 
za walkę z okupantem hitlerowskim, 
w której straciło życie 33 jej miesz-
kańców. W świetlicy odsłonięto 
i poświęcono tablicę pamiątkową 
ku czci patriotów z Mszadli. Po 
mszy św. i poświęceniu świetlicy, 
dh Jerzy Kowalski, prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Zwole-
niu, odznaczył w asyście komen-
danta powiatowego PSP Krzysztofa 
Płachty, komendanta miejscowej 
OSP Jarosława Abramczyka Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. Na zakończenie wystąpił zespół 
ludowy , jeden z wielu działających 
w gminie Przyłęk dzięki wsparciu 
fi nansowemu jej samorządu.

Poświęciła się książkom 
i dzieciom. 

Marszałek Adam Struzik wręczył 
też nagrodę Bibliotekarza Roku 
2015 Województwa Mazowieckie-
go Monice Krześniak, kierownicz-
ce Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przyłęku. Pani Monika pracuje 
w Przyłęku od początku, w 2004 
roku otrzymała awans na kierowni-
ka placówki czytelniczej. Poświęciła 
życie zawodowe książkom i dzie-
ciom, gdyż one są najpilniejszymi 
czytelnikami i uczestnikami prze-
różnych innowacji. Gminna Biblio-
teka w Przyłęku, poza urozmaiconą 
działalnością w nowej siedzibie, 
prowadzi fi lie w Grabowie nad Wi-
słą, Łagowie i Rudkach. Dysponuje 
największym księgozbiorem w po-
wiecie zwoleńskim. Monika Krze-
śniak znana jest z innowacyjnych 
sposobów docierania do czytelnika, 
w tym wykorzystania internetu.. 
Była współorganizatorem Festynu 
Rodzinnego ph. „Przyłęk Nasza 
Ziemia”, nawiązującego do tytułu 
drugiego już wydania monografi i 
autorstwa wójta Marian Kuś.

Krok od krajowego finału

Drużyny Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Babinie (opiekun 
Antoni Pawlukowski) i Publiczne-
go Gimnazjum w Przyłęku (opie-
kun Grzegorz Papis) znowu były 
rewelacją rejonowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, 
zorganizowanych przez WORD 
Radom. Zajęły I lokaty w swoich 
kategoriach spośród kilkunastu 
uczestników, laureatów elimina-
cji powiatowych z subregionu ra-
domskiego. W fi nale wojewódzkim 
dziewczętom i chłopcom z Przyłęka 
do zwycięstwa zabrakło 4 punktów. 
Uzdolnieni uczniowie PSP z Babi-
na znaleźli się w podobnej sytuacji. 
Drugie lokaty w fi nale dużego Wo-
jewództwa Mazowieckiegom to też 
wielki sukces. Dlatego dziewczęta 
i chłopcy z PSP w Babinie i PG 
w Przyłęku przyjęli zaprosze-
nie „mazowieckiej drogówki” na 
atrakcje organizowane przez nią 
1 czerwca w Radomiu. Z pewnością 
zdobędą wielkie uznanie.

 Mieczysław Kaca

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w świetlicy usytuowanej w zmodernizowanej i rozbudowanej 
strażnicy OSP w Mszadli Nowej

Jerzy Kowalski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu, odznacza Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Jarosława Abramczyka Komendanta OSP w Mszadli Nowej

Uradowani zwycięzcy eliminacji rejonowych z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Radomiu

Monika Krześniak (w środku) wraz z wójtem Marianem Kuś, podczas uroczystości uhonorowania 
jej nagrodą dla Bibliotekarza Województwa Mazowieckiego 2015 roku
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W Pionkach obradował 
konwent wójtów i burmistrzów
W Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach zebrał się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej. 
Zebranie tematyczne poprzedziła wymiana poglądów na temat okoliczności wyboru nowego zarządu konwentu, co nastąpiło 
w lipcu ubiegłego roku podczas spotkania zwołanego w Bukowcu na Podkarpaciu.

Członkowie konwentu, na 
wniosek jego przewodniczącej, 
burmistrz Zwolenia Bogusławy 
Jaworskiej, w tajnym głosowaniu 
udzielili wotum zaufania wybrane-
mu przed rokiem zarządowi Kon-
wentu. Na 36 obecnych członków, 
20 głosowało za udzieleniem wo-
tum zaufania obecnemu zarządowi, 
11 było przeciwnych, a 5 wstrzyma-
ło się od głosu. Tak więc obecny 
zarząd, pod przewodnictwem Bo-
gusławy Jaworskiej, będzie konty-
nuował swoją działalność z pożyt-
kiem dla samorządów gmin ziemi 
radomskiej i ich mieszkańców.

W Pionkach Konwent omawiał 
ważne sprawy społeczne i fi nan-
sowe, przedstawione na życzenie 
samorządów gminnych, przez re-
prezentantów Urzędu Marszałkow-

skiego i Wojewody Mazowieckiego. 
Burmistrz Pionek Romuald Za-
wodnik, jako gospodarz spotkania, 
poinformował o ambitnych zamie-
rzeniach tej miejskiej gminy. Z kolei 
Jerzy Jon, przedstawiciel delegatury 
radomskiej Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty, omówił zmiany do-
konywane w szkolnictwie. Andrzej 
Łuczycki, dyrektor rejonu radom-
skiego Mazowieckiego Zarządu 
Dróg, omówił plany inwestycyjne 
dotyczące dróg wojewódzkich. Po 
nim, ważną sprawę procedowania 
wniosków składanych w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, zreferował Radosław Rybicki, 
dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego.

i demografi cznie temat szczegółowo 
omówiła Wiesława Kacperek-Bie-
gańska, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Apelowała do sa-
morządowców, by wzięli przykład 
z władz gminy Jastrząb i nie cze-
kając na ostatni, ustawowy termin, 
w miarę posiadanych możliwości, 
dokonywali wypłat świadczeń dla ro-
dzin, które bardzo oczekują na tego 
rodzaju wsparcie. Przedstawiciele 
władz państwowych i samorządo-
wych Województwa Mazowieckiego 

Konwent Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydenta Ziemi Radomskiej 
został utworzony przez samorzą-
dy gmin w 1990 roku. Wójtowie, 
burmistrzowie 
i prezydent Radomia spotykają 
się w różnych miejscach, 
by wymieniać doświadczenia 
i wzbogacać wiedzę na sprawy 
bardzo ważne dla samorządów 
gmin subregionu radomskiego 
i jego mieszkańców. Skład 
osobowy obecnego Zarządu 
Konwentu Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydenta Ziemi Radomskiej 
jest następujący: Burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska 
(przewodnicząca Zarządu), wójt 
gminy Błędów Marek Mikoła-
jewski (wiceprzewodniczący), 
wójt Gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki (wiceprzewodniczą-
cy). Członkowie zarządu: wójt 
gminy Garbatka-Letnisko Robert 
Kowalczyk, wójt gminy Stromiec 
Krzysztof Stykowski, burmistrz 
Lipska Jacek Wielorański, wójt 
gminy Jedlnia-Letnisko Piotr 
Leśnowolski i wójt gminy Mirów 
Artur Siwiorek.

Sala obrad

Obrady konwentu prowadziła jego przewodnicząca Bogusława Jaworska

Temat współdziałania z gminami przy budowie dróg wojewódzkich omówił dyrektor Andrzej Łuczycki

Zaawansowanie realizacji programu rządowego „Rodzina + 500” w Województwie Mazowieckim omówiła Wiesława Kacperek-Biegańska. 
Przy stoliku prezydialnym także wicewojewoda Artur Standowicz

Konwent obradował w zabytkowym pionkowskim „Kasynie” 
mieszczącym Centrum Aktywności Lokalnej 

Duże zainteresowanie wzbudziły wszystkie sprawy dotyczące inwestowania na wsi

Zaproszony na obrady Wicewoje-
woda Mazowiecki Artur Standowicz 
skoncentrował się na Programie Ro-
dzina + 500. Ten ważny społecznie 

oraz Urzędu Marszałkowskiego 
odpowiadali też na liczne pytania 
uczestników konwentu.

 (M.K)
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Dzień Dziecka 
w Stromcu

Kolorowe balony, dmuchane zjeżdżalnie, zabawa z animatorkami

To był w Stromcu kolorowy dzień. W niedzielę 29 maja boisko miejscowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej wypełniły liczne stoiska ze słodyczami, napojami, zabawkami, stanęły dmuchane 
zjeżdżalnie, a w centralnym punkcie zbudowano estradę. Po raz pierwszy z inicjatywy samorzą-
dowych władz Gminy Stromiec tak kolorowo i hucznie obchodzono w gminie Dzień Dziecka.

– Inicjatywę zorganizowania fe-
stynu rodzinnego podjęliśmy rze-
czywiście po raz pierwszy – mówi 
Wójt Gminy Stromiec Krzysztof 
Stykowski. – Mam nadzieję, że 
mieszkańcom taka forma wspólne-
go spędzenia czasu spodoba się. Za-
prosiliśmy do współpracy placówki 
oświatowe, które przygotowały pre-
zentacje artystycznych umiejętności 
dzieci. Dotychczas nie było takiej 
okazji, aby szkoły mogły pokazać 
swoje osiągnięcia ogółowi społecz-
ności. A to bardzo ważne, abyśmy 
wszyscy mieli wiedzę o tym, jak 
zdolne są nasze dzieci i jaki trud 
wkładają nauczyciele w ich wycho-
wanie i nauczanie. Opinie miesz-
kańców o naszej inicjatywie pozwolą 
na uatrakcyjnienie formy obchodów 
Dnia Dziecka w przyszłości – dodaje 
Krzysztof Stykowski.

Na festyn przybyło wielu miesz-
kańców gminy. Sprzyjała doskona-
ła, słoneczna pogoda, a pod estradą, 
na której artystyczny popis dawały 
reprezentacje szkół – śpiewali soli-
ści, tańczyli tancerze, a recytatorzy 
zachwycali inscenizacjami znanych 
utworów literackich – zbierało się 
coraz więcej dzieci i oklaskujących 
występy rodziców. Dodatkowo za-

bawy dla dzieci organizowały dwie 
animatorki z Radomia. Pyszne 
potrawy z grilla i słodkie wypieki 
zapewnili nauczyciele i rodzice 
uczniów z Publicznego Gimnazjum 
w Stromcu, loterię fantową „Koło 
szczęścia” – PSP w m. Boże, a pokaz 
rękodzieła PSP w Dobieszynie. 

– Podoba nam się taka forma 
obchodów Dnia Dziecka – stwier-
dzili państwo Edyta i Marcin Kal-
barczykowie, mieszkańcy gminy 

Z Jubileuszu OSP w Osówce
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce (gmina Sienno) obchodziła Jubileusz 90-lecia. 
Po polowej mszy św, dowódca uroczystości Jan Cygan – Komendant Miejsko-Gminny OSP 
w Lipsku, złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości Zbigniewowi Gołąbkowi 
– członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP Woj. Mazowieckiego.

Po przeglądzie Mariusz Strąk – 
wójt gminy Sienno – przywitał go-
ści, wśród nich: Leszka Ruszczyka 
– posła na Sejm RP, wymienionego 
już dh Zbigniewa Gołąbka, Starostę 
Lipskiego Romana Ochyńskiego, 

bryg. Tomasza Krzyczkowskiego 
– Komendanta Powiatowej PSP 
w Lipsku, Janusza Witczaka, preze-
sa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Lipsku oraz przedsta-
wicieli innych instytucji powiatu 

Jubilatka została odznaczona Me-
dalem Honorowym im. B. Chomi-
cza i Medalem Pamiątkowym PRO 
MASOVIA, przyznanym przez Mar-
szałka Woj. Mazowieckiego. Wrę-
czał je dh Zbigniew Gołąbek wraz 
z innymi przedstawicielami władz. 
Wyróżniano też druhów jubilatów. 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” został uhonorowany 
druh Jan Jarosz. Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Ligii Obrony Kra-
ju” – Julian Siwek, natomiast Brązo-
wym Medalem – Bronisław Mach-
nio. Odznaki „Strażak Wzorowy” 
otrzymali: Grzegorz Czaja, Tadeusz 
Ciucias, Marcin Rdzanek, Karol Ma-

Zabawom dzieci kibicowali: Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski 
i Skarbnik Gminy Elżbieta Zamkowska

Stromiec, którzy na festyn przy-
byli z dwójką dzieci. – Kolejki do 
dmuchanych zjeżdżalni świadczą 
o dużym zainteresowaniu taką 
formą zabawy. Liczymy na to, że 
w przyszłym roku atrakcji będzie 
jeszcze więcej – dodali.

My dodamy, że z okazji Dnia 
Dziecka, w Stromcu było wyjątko-
wo wesoło i kolorowo.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek Lombarski

W zabawach organizowanych przez animatorki uczestniczyły dzieci i ich rodzice

Występ uczniów z PSP w m. Boże

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej podczas mszy św. Odznaczanie jednostki i druhów Jubilatów 

Pełne smakołyków stoisko gimnazjum w Stromcu

zurkiewicz, Grzegorz Osuch, Marek 
Klepacz oraz Rafał Leśkiewicz. Dy-
plomy uznania za wieloletnią służbę, 
wzorową postawę przyjęli druhowie: 
Stanisław Zuba, Marek Tomala, Sta-
nisław Stępniewski, Wiesław Malic-
ki, Jan Jaros, Franciszek Wlazłowski 
i Julian Siwek. Dyplomy uznania 
otrzymali także: Arkadiusz Machel, 
Bronisław Machel, Grzegorz Czaja, 
Marcin Rdzanek, Julian Siwek, Mi-
rosław Malicki i Grzegorz Osuch.

Po części ofi cjalnej uroczystości, 
jubilaci i ich goście oklaskiwali wy-
stęp Zespołu KGW z Maruszowa 
i Kapeli Podwórkowej z Sienna. 

 Tekst i zdjęcia: Adam Dziedzic

Wójt Mariusz Strąk wita jubilatów 
i zaproszonych gości

lipskiego, samorządów sąsiednich 
gmin i zaprzyjaźnionych jednostek. 
OSP w Osówce ma 23 czynnych 
członków, w tym 6-osobową dru-
żynę kobiecą. Dysponuje zmoder-
nizowaną strażnicą oraz samocho-
dem ratowniczo-gaśniczym.
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www.skaryszew.pl

„XXI wiek 
z Nową Piosenką” 
w Skaryszewie

Od wielu lat, w maju, w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Skaryszewie, odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej. Uczestniczą w nim młodzi wykonawcy z Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy i Estonii.

Organizatorami wydarzenia są: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Skaryszewie i Modrzejowicach, 
parafi a pw. Św. Jakuba w Skary-
szewie oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Skaryszewie. Dyrektorem arty-
stycznym od lat jest Artur Janiak. 
Hasło tegorocznego XVI Festiwalu 
to „XXI wiek z Nową Piosenką”.

Otwarcia dokonał ksiądz biskup 
Henryk Tomasik, ordynariusz Die-
cezji Radomskiej i Ireneusz Kumię-
ga, burmistrz Skaryszewa.

Aktorka Aldona Orman, znana 
miłośnikom serialu „Klan”, podjęła 
się niełatwej roli konferansjera. 

Wśród piosenek wykonywanych 
przez młodych artystów przeważa-
ły, zgodnie z rokiem świętym ogło-

szonym przez papieża Franciszka, 
te o Miłosierdziu Bożym.

Gwiazdą festiwalu był Ivan Ko-
marenko, który w tym roku zaśpie-
wa również podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie.

Grand Prix Festiwalu jury przy-
znało Antonowi Vasiliev z Biało-
rusi. Nagrody specjalne z rąk gości 
otrzymały: Leyla Radzimowa z Es-
tonii, Barbara Dzbuk ze Skarysze-
wa, Marta Guzak z Modrzejowic. 
Nagrodę dyrektora Festiwalu zdo-
były: Anna Stasińska z Poronina 
i Weronika Antoszak z Warszawy. 
Z kolei wspólny certyfi kat skary-
szewskiego Festiwalu oraz pn. 
„Pod Skrzydłami Oriona”, odby-
wającego się na Białorusi, wraz 

zaproszeniem na to wydarzenie 
zdobyła Idalia Orman-Borucka. 
Nagrodę programu „Ziarno” do-
stała Aleksandra Kulińska z Ode-
chowa.

Koncert zarejestrowany został, 
tak jak i w poprzednich latach, 
przez ekipę programu „Ziarno” 
i wyemitowany zostanie w TVP 1 
12 czerwca, telewizji „Polonia” i w pro-
gramach platformy cyfrowej.

Honorowy patronat nad Festi-
walem objęli: ksiądz biskup Hen-
ryk Tomasik, Mirosław Ślifi rczyk, 
starosta Powiatu Radomskiego oraz 
burmistrz Miasta i Gminy Skary-
szew, Ireneusz Kumięga.

Jacek Lombarski
Fot. JaL i UMiG Skaryszew

Na początku wystąpiła Natalia Gryz, laureatka poprzednich festiwali

Aldona Orman, znana miłośnikom serialu „Klan”

Uroczyste otwarcie, od prawej burmistrz Ireneusz Kumięga, dyrektor Festiwalu Artur Janiak 
i ks. bp. Henryk Tomasik

Ivan Komarenko, gwiazda tegorocznego festiwalu

Festiwal rozpoczął wspólny występ chórów szkolnych

Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniemOprócz gospodarza Ireneusza Kumięgi, licznie przybyli także skaryszewscy radni 
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Rodzinna 
Majówka 
w Jastrzębi

Już po raz drugi samorządowe władze Gminy Jastrzębia zorganizowały dla mieszkańców 
Rodzinną Majówkę. Na spotkanie przy muzyce, pełne licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
mieszkańcy gminy przybyli bardzo licznie. W niedzielę 29 maja, na terenie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jastrzębi, do późnych godzin wieczornych trwał majowy festyn.

Majówkę Jastrzębia 2016 roz-
począł, podobnie jak w roku ubie-
głym, pokaz koni polskiej rasy 
zimnokrwistej, zorganizowany przy 
współpracy Gminy z radomskim 
oddziałem Wojewódzkiego Związ-
ku Hodowców Koni. Wspaniałymi 
okazami dorodnych klaczy i ogie-
rów mogli pochwalić się hodowcy 
z terenu gminy Jastrzębia, powiatu 
radomskiego i powiatów ościen-
nych. Przypomnijmy, że Regional-
ny Pokaz Koni w Jastrzębi został 
zainaugurowany w ubiegłym roku, 
a jego inicjatorem była pani Wójt 
Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada.

– Mamy się czym pochwalić. 
Hodowla koni polskiej rasy zim-
nokrwistej na terenie naszej gminy 
stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Trzeba doceniać i pokazywać do-
robek naszych hodowców – mówi 
Elżbieta Zasada.

Organizatorom festynu i jego 
uczestnikom dopisała piękna, 
słoneczna pogoda. A jeśli chodzi 
o atrakcje, było w czym wybierać. 
Na estradzie zaprezentowały się 

młode talenty – uczniowie i przed-
szkolaki z jastrzębskich placówek 
oświatowych, Gminna Biblioteka 
Publiczna zorganizowała ciekawe 
spotkanie z pisarzem, panią Elż-
bietą Czajką, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej liczne zabawy 
dla dzieci, a miejscowe Przychod-
nie Specjalistyczne udzielały porad 
zdrowotnych. Był pokaz zumby, 
a na boisku odbywały się liczne 
konkursy sprawnościowe, plastycz-
ne oraz quizy dla dzieci. Mnogo-
ścią asortymentu wabiły stoiska 
z zabawkami, balonami, słodycza-
mi, specjalnym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się darmowe dmu-
chane zjeżdżalnie i wata cukrowa, 
a smakowitym zapachem wabiły 
stoiska z grillami.

Publiczność bawiły zespoły Defi s 
oraz NON STOP, iluzjonista Adrian 
Pruski – Just Edi Show, jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych i chary-
zmatycznych polskich iluzjonistów.

Wyjątkowym momentem Ro-
dzinnej Majówki było wręczenie 
Medali za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie, nadanych przez Pre-
zydenta RP parom małżeńskim 
– mieszkańcom gminy Jastrzębia. 
Otrzymali je: Helena i Adam War-
chołowie z m. Goryń, Stanisława 
i Ignacy Sławińscy z m. Wojciechów, 
Barbara i Władysław Wójtowiczo-
wie z Jastrzębi, Stanisława i Adam 
Marchewka z m. Dąbrowa Kozłow-
ska, Teresa i Franciszek Dyziak 
z m. Owadów, Stanisława i Marian 
Jaroszkowie z Jastrzębi, Teodora 
i Jan Krawczykowie z m. Olszo-
wa, Jadwiga i Mieczysław Rychel 
z m. Wojciechów oraz niestety nie-
obecni na uroczystości Wiesława 
i Stanisław Trybulscy z m. Kolonia 
Lesiów, Marianna i Ryszard Potera 
z m. Wola Owadowska, Krystyna 
i Józef Wójtowiczowie z Jastrzębi, 
Krystyna i Jan Mąkosa z Jastrzębi 
oraz Teodozja i Jan Kamińscy z m. 
Mąkosy Nowe. Medale wręczali: 
Krzysztof Murawski Kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Radomiu, 
Przewodniczący RG Józef Tomal-
ski i Elżbieta Zasada Wójt Gminy 
Jastrzębia. Jubilatom zaśpiewano 
tradycyjne 100 lat!

– Serdecznie gratuluję Jubilatom, 
dziękuję mieszkańcom za liczny 
udział w Majówce, dziękuję wszyst-
kim osobom oraz fi rmom zaanga-
żowanym w jej organizację. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję 
do radnych Gminy za wsparcie tej 
inicjatywy i pomoc w jej realizacji 
już po raz drugi – powiedziała Wójt 
Elżbieta Zasada.

Rodzinna Majówka Jastrzębia 
2016 to była naprawdę udana im-
preza.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek Lombarski

Mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na Majówkę

Elżbieta Zasada wójt Gminy Jastrzębia (w środku) w towarzystwie radnych Rady Gminy. Na zdjęciu: 
Przewodniczący Józef Tomalski, radni: Marcin Mąkosa, Jan Machnio, Teodozja Borowska, Tadeusz 
Berliński, Marek Nosal, Marcin Pasek oraz Marian Wikło radny Rady Powiatu Radomskiego

Na estradzie prezentowały się dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi

Stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi. Od lewej: Małgorzata Szczepaniak Sekretarz 
Gminy, Elżbieta Czajka pisarka i poetka, Małgorzata Skwarek dyrektor biblioteki i Beata Klocek 
stażystka biblioteki

Pokaz koni rasy zimnokrwistej w wykonaniu Zbigniewa Machnio

Zabawy dla dzieci zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejJubilaci odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Mieszkania na wynajem – 
kolejna inwestycja 
„Administratora”
Budowa mieszkań na wynajem to podstawowe założenie, ogłoszonego przez radomski 
samorząd, „Programu dla Młodych”. Projekt zrealizuje Radomskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Administrator”. Jego szacowany koszt to około 35 milionów złotych.

Inwestycja powinna rozpocząć 
się już w przyszłym roku. Spółka 
„Administrator” wystąpiła o wa-
runki zabudowy i ruszyły wstępne 
prace projektowe. Równolegle trwa 
przygotowanie terenów, które gmi-
na przekaże na ten cel.

– Dla Radomskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego to powrót 
do korzeni. Spółka powstała dwie 
dekady temu po to, by realizować 
między innymi właśnie takie zada-
nia – mówi Radosław Witkowski, 
prezydent Radomia. Samorządowiec 
tłumaczy, że w ten sposób miasto od-
powiada na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców. Ideą programu jest 
wybudowanie mieszkań, które będą 
dostępne dla osób mniej zamożnych. 
Jego głównymi adresatami są rodziny 
wielodzietne i młodzi ludzie. – Cho-
dzi o to, by po studiach chcieli wracać 

do Radomia, tu się osiedlali i z tym 
miastem wiązali przyszłość – przeko-
nuje prezydent Witkowski.

Inwestycję podzielono na eta-
py. Pierwszy z nich miałby się 
zakończyć oddaniem do użytku 
czterokondygnacyjnego budynku 
z około 80 lokalami. Planowana jest 
też rozbudowa pobliskiego palcu 
zabaw oraz budowa parkingu dla 
stu samochodów. Przewidywana 
lokalizacja to teren u zbiegu ulic 
Sowińskiego i Bema.

Program mieszkań czynszo-
wych Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego niezmiennie cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem.

W tej chwili zarejestrowanych 
jest ponad 220 wniosków, złożo-
nych przez osoby, które chciałyby 
wynająć taki lokal. Średnio w ciągu 
roku zwalnia się zaledwie 40 tego 
typu mieszkań, dlatego czas ocze-
kiwania wynosi około 4–5 lat.

– Zaangażowanie „Administra-
tora”, który poprowadzi inwestycję, 
pozwoli w części rozwiązać ten pro-
blem. Powstaną mieszkania, których 
wynajem nie będzie tak dużym ob-
ciążeniem fi nansowym dla radom-
skich rodzin. Skrócą się i kolejka, 
i czas oczekiwania – zapewnia prezy-
dent Radosław Witkowski. – Każda 
osoba zainteresowana takim loka-
lem musi spełnić określone warunki. 
Przede wszystkim zobowiązana jest 
wypełnić i złożyć wniosek. Koniecz-
ne jest dołączenie formularza aktu-

alizacji danych, potwierdzonego 
przez Referat Ewidencji Ludności 
i administrację domu, w którym za-
meldowany jest wnioskodawca oraz 
dwóch zaświadczeń – o dochodach 
z ostatnich sześciu miesięcy, a także 
o średniorocznym miesięcznym do-
chodzie gospodarstwa domowego, 
osiągniętym w roku poprzedzają-
cym rok złożenia wniosku.

Wymagane jest podanie z opisem 
sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej.

Po pomyślnym zakończeniu 
procedur i po wydaniu pozytywnej 
decyzji, już przy wynajmie lokalu, 
wnioskodawca zobowiązany jest 
dokonać wpłaty kaucji, która sta-
nowi dwunastokrotność czynszu.

Umowy najmu zawierane są na 
czas nieokreślony.

– W tej chwili w zasobach spół-
ki jest 1120 takich mieszkań, teraz 
powstaną kolejne – mówi Karol 
Frieman, prezes „Administratora”. 
– Uważam, że określona w 1995 
roku droga budowy mieszkań na 
wynajem przeżywała ogromny 
rozkwit i dziś ten temat jest jak 
najbardziej aktualny. Możliwość 
pozyskania własnego lokum, czyli 
bezpiecznego najmu to sprawa klu-
czowa – dodaje szef spółki.

Koszt inwestycji to około 35 mi-
lionów złotych. 40 procent pienię-
dzy będzie pochodzić będzie z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Resztę 
dołoży samorząd. Pierwszy budynek 
powinien być gotowy w 2018 roku.
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Święto PSL w Skansenie
Od wielu lat święto PSL organizowane jest w przepięknej atmosferze Muzeum Wsi Radomskiej. Od samego początku było ono 
przecież świętem ludowym, chłopskim.
– Naszą tradycją radomską stało się, że spotykamy się w tym pięknym miejscu – powiedział Józef Bakuła, prezes radomskiego 
Oddziału PSL. – Miejscu, gdzie możemy podziwiać materialny dorobek kultury ludowej.

Uroczystości rozpoczęła w ko-
ściółku pw. św. Doroty msza świę-
ta koncelebrowana przez ks. Jacka 
Wieczorka, dyrektora Radia Plus 
Radom i ks. Mirosława Kszczota, 
proboszcz par. Miłosierdzia Bożego 
w Radomiu. 

Oficjalna część uroczystości 
odbyła się na zapleczu dworu Ba-
gniewskich z Brzeziec. 

W przywitaniu przybyłych gości 
i partyjnych kolegów, prezes Bakuła 
wspomniał o dziedzictwie Wincen-
tego Witosa, Macieja Rataja i Stani-
sława Mikołajczyka. 

– Analizując ich dorobek, każ-
dy z nas na pewno zwróci uwagę 
przede wszystkim na ich postawę. 

Cechowała ją niezwykła troska 
o dobro wspólne. Zgodnie z maksy-
mą Stanisława Mikołajczyka, wyry-
tą przez naszych kolegów na tablicy 
pamiątkowej przy rondzie Stanisła-
wa Mikołajczyka w Radomiu, która 
brzmiała: „Nie wódz przed wami 
stoi, ale sługa waszych praw i obo-
wiązków”. Czym kierują się współ-
cześni politycy? Mam wrażenie, że 
jedynym odniesieniem dla więk-
szości z nich jest to własny interes 
i niewiele poza tym. Dzielą obywa-
teli naszego kraju na gorszych i lep-
szych. Dokąd to wszystko zmierza? 
Myślę, że mieliśmy tego przykład 
w niezbyt odległej historii nasze-
go Narodu. Choćby 120 lat temu, 

12 maja 1926 roku. W sytuacji, kiedy 
nikt się nie spodziewał, że dojdzie 
do najgorszego, stanęli przeciwko 
sobie Polacy. Brat podniósł rękę na 
brata. Polała się krew. Zginęło 379 
osób, a rany odniosło 920. Ufam, 
że nasi koledzy, którzy uczestniczą 
w tym głównym nurcie polityki, 
tam w Warszawie, znajdą sposób 
na porozumienie, na zaprowadzenie 
spokoju w kraju. Ufam, że wszyscy 
politycy opamiętają się i przestaną 
Polaków dzielić, a wspólnie wezmą 
się pracy dla dobra całego Narodu. 
Bo – jak mówił Wincenty Witos – 
Polska jest najważniejsza.

W podobnym tonie wypowiadali 
się Stanisław Brzózka – członek Rady 
Naczelnej PSL, Zbigniew Gołąbek 
– radny Sejmiku Mazowieckiego, 
Radosław Witkowski – prezydent 
Radomia, Tomasz Korczak – pre-
zes Zarządu Okręgu w Warszawie 
i Oddziału Zarządu ZNP w Rado-
miu oraz Mirosław Ślifi rczyk – sta-
rosta powiatu radomskiego i prezes 
zarządu powiatowego PSL.

W trakcie tej części uroczystości 
Medalem Wincentego Witosa od-
znaczeni zostali: Janusz Kaleta, Bar-
bara Pisarek, Sławomir Słyk, Stefan 
Rosiński i Mirosław Szadkowski. 
Pamiątkowe medale za długolet-
nią pracę otrzymali Włodzimierz 
Guzowski i Tadeusz Grochowski. 
„Złotą Koniczynkę” odznaczeni 
zostali Adam Kruszewski, Tadeusz 
Szymczak, Walentyna Pawelec, 
Henryk Górecki, Krzysztof Jasiń-
ski i Grzegorz Okruta. Legitymacje 
członkowskie partii otrzymali Mag-
dalena i Michał Wołczyńscy. 

Uroczystość zakończyły wiersze 
recytowane przez ich autorkę, Wa-
lentynę Pawelec oraz poczęstunek 
pod parasolami i w salach dworku.

W czasie mszy głos zabrał prezes radomskiego PSL Józef Bakuła Wystąpienie Józefa Bakuły

Honorowy prezes Stanisław Ośka gratuluje odznaczonym Medalem Wincentego Witosa

Zbigniew Gołąbek otrzymał od Tomasza Korczaka pamiątko-
wą ławeczkę, którą z zainteresowaniem ogląda nauczyciel 
(obecnie doradca prezydenta) Przemysław Bednarczyk

Odznaczeni „Medalem Wincentego Witosa” Życzenia ludowcom złożył prezydent Radomia Radosław Witkowski

Odznaczeni „Złotą Koniczynką” działacze PSL
Medale pamiątkowe dla długoletnich działaczy Włodzimierza 
Guzowskiego i Tadeusza Grochowskiego
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Szczypta poezji

Chodzę po ziemi czarnej
I nie wiem, w którą iść stronę
Ścieżki prowadzą wszędzie
Wszystkie są, jak kiedyś, kręte
I ludzkim potem zroszone

Chadzałem tu co roku
Za końmi, uprawiając staja
Pośród oranych pól
Biegało dziewczę urocze 
Z tej starej chaty, ze skraja

Ślady jej bosych stóp
Pokryła kłosami pszenica
Lecz piękno buzi i nóg
Do dziś mą pamięć zachwyca

W chabrach 
i czerwonych makach
Rosła, piękniała, okrąglała
Wzbudzając zawiść 
wśród chłopaków
O czym dąbrowa szumiała

Pokochałem to miejsce
Przez pokolenia uprawiane pole
Pokochałem tę chlebną ziemię
I ścieżki porosłe powojem
A na pszenicznym łanie
Wspomnieniem serce swe koję.

Po latach
Jan B. OrczykowskiPoznawcza wycieczka 

na Dzień Dziecka
Można Dzień Dziecka spędzić na festynie, bawiąc się i dokazując, ale można spędzić również 
poznawczo, tak jak miało to miejsce w przypadku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie, gmina Jedlińsk. Za sprawą radnego powiatu radomskiego, Roberta 
Dobosza, 50 uczniów z klas 0–2 z Ludwikowa miało możliwość zwiedzić I Komisariat Policji i 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Przeżycia niecodzienne. Nie 
każdy ma zaszczyt zasiąść w fotelu 
komisarza Dariusza Szymańskie-
go, komendanta Komisariatu, lub 
zadać trudne pytania, a to akurat 
dzieci potrafi ą.

Temu zadaniu sprostały dosko-
nale, zaprawione w edukacyjnych 
bojach, sierżanci sztabowi: Beata 
Tarka i Katarzyna Trzeciak. Dużo 
radości sprawiło uczniom „lustro 
weneckie” i przymiarka strojów 
i kasków ochronnych. Z Komisa-
riatu cała wycieczka wyszła ubrana 
jednolicie w odblaskowe kamizelki 
z napisem „Bezpieczna szkoła” ofi a-
rowane dzieciom przez fi rmę budu-
jącą w gminie Jedlińsk drogi, między 
innymi właśnie w Ludwikowie. 

Trzeba przyznać, że dzieci ubra-
ne w identyczne żółte kamizelki, 
idące grzecznie za rączkę, prezen-
towały się wyjątkowo dobrze i nie 
tylko zwracały uwagę kierowców, 
ale również budziły uśmiech sym-
patii u przechodniów.

Pewnego rodzaju niespodziewa-
ną atrakcją był dla uczniów postój 
przy lodziarni i poczęstunek, nie-
przewidziany w programie, a spon-
sorowany przez radnego Dobosza.

Zupełnie inne atrakcje czekały 
na uczniów w Komendzie Straży 
Pożarnej, gdzie przewodnicy, star-
si sekcyjni: Łukasz Rapczyński, 

Mirosław Wrześniak i młodszy 
ogniomistrz Paweł Popis, zapre-
zentowali wielkie wozy bojowe, 
jak lustro świecący „beczkowóz” 
na 25 tysięcy litrów wody i roz-
suwaną drabinę sięgająca do 
„nieba”, czyli do 10 piętra. Trze-
ba było wysoko zadzierać głowę, 
żeby zobaczyć kosz umocowany 
na jej końcu. Najwięcej radości 
sprawiła jednak chyba prosta si-
kawka. Każdy chciał spróbować, 
jak strażackim wężem podlewa 
się trawnik przy komendzie. 

Sporą dawkę edukacji otrzy-
mali uczniowie w tzw. „bez-
piecznym domu” od starszego 
strażaka Bartosza Szarowskie-
go i starszego sekcyjnego Pio-
tra Jędraczka. Podczas pokazu 
multimedialnego przekonali 
się, że nie wolno gasić tłuszczu 
na patelni wodą, zobaczyli jak 
szybko pali się choinka, i nie tyl-
ko zobaczyli, ale również spraw-
dzili na własnych kolanach, jak 
trzeba uciekać z zadymionego 
pomieszczenia.

Niełatwą opiekę nad roz-
entuzjazmowaną przeżyciami 
grupką sprawowały Małgorzata 
Sobień, dyrektor szkoły oraz 
Hanna Barcikowska, Wioletta 
Kaleta, Izabela Walczak i Edyta 
Kondrowska.

 Jacek Lombarski

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń 

i reklam oraz zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Z-ca redaktora naczelnego: 
Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com, 
kom. 501 840 563

Skład: Mariusz Zając 

Kolegium redakcyjne: 
Mieczysław Kaca, Mariola Zając, 
Hanna Jacobi, Jacek Lombarski, 
Adam Dziedzic

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Redaktor naczelny: 
Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533 facebook.com/TYGODNIKRADOMSKI



11REKLAMA



12 Nr 105P O ( d ) G L Ą D Y

 Do radomskiego Domu Technika, jak 
co roku, zjechali szachiści: arcymistrzo-
wie, mistrzowie oraz ubiegający się o te ty-
tuły i puchary. 56 szachistów rywalizowało 
o laury XIX Królewskiego „GAMBITU” 
Radomia. Puchar Prezesa Polskiego 
Związku Szachowego Tomasza Dolegi 
i inne trofea trafi ły w ręce zwycięskiego 
arcymistrza z Wrocławia Mateusz Bartla.

 Medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” zawisł na piersi wyraźnie 
zadowolonego prezydenta Rado-
mia Radosława Witkowskiego. 
Szefowie z PSP i OSP pośpieszyli 
z gratulacjami dla sojuszników 
walki z „czerwonym kurem”, choć 
druhowie lubią gasić nie tylko 
pożary.

 Prezes „Wodociągów” Leszek 
Trzeciak ze stoickim spokojem 
przyjął medal, z rąk druha Zbi-
gniewa Gołąbka , chyba dlatego, że 
dysponuje nieograniczonymi ilo-
ściami wody, jak dotąd najskutecz-
niejszego oręża w starciu z pożara-
mi. Zadowolenie widać za to na 
twarzy Włodzimierza Bojarskiego, 
wicenaczelnika wydziału promocji 
ze Starostwa Radomskiego.

 Bili brawa laureatom „GAMBITU” wyraźnie wzruszeni posłowie – Marek 
Suski z PiS i Leszek Ruszczyk z PO oraz towarzyszący im samorządowcy – 
Mariusz Chłopicki i Mateusz Tyczyński.

 W maju nasz wszędobylski fotoreporter pstryknął fotkę na zwoleńskiej 
„,uliczce tradycji”. Z ujęcia wynika, że pani burmistrz Bogusławie Jaworskiej 
jest do twarzy w każdym stroju, podobnie, jak i Annie Wieczerzyńskiej, sze-
fowej DK. Uroda pań i przeciwsłoneczne parasole odegrały w tym deja vu 
ważną rolę.

 Zygmunt Pluta jest przedsiębiorcą, prezesem koła wojskowych rezerwi-
stów, dyrygentem chóru „Wojskowa jedynka” a od maja także dyrektorem klu-
bu kultury „Weteran”. Po otrzymaniu przydziału lokalu, w niespełna miesiąc 
przysposobił pomieszczenia do zadań KO. W dowód uznania wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik sprezentował mu w dniu otwarcia placówki obraz zabytkowego 
kościoła. Taki to podziała…

 Elżbieta Zasada 
Wójt Gminy Jastrzę-
bia zna się na rzeczy. 
Jak wiosna, to i czas 
na wiosenne akcenty. 
Udała się zainicjo-
wana przez p. Wójt 
i zorganizowana już 
po raz drugi Rodzin-
na Majówka w Ja-
strzębi, a i prywatnie, 
jak widać na zdjęciu, 
wiosny w wizerunku 
Gospodyni Gminy 
nie brakuje. W wio-
sennym nastroju, 
w Majówce uczest-
niczyli (od prawej) 
Józef Tomalski Prze-
wodniczący Rady 
Gminy i Krzysztof 
Murawski, Kierow-
nik Delegatury Ma-
zowieckiego Urzędu 
Wo j e w ó d z k i e g o 
w Radomiu. 

 Wójta Gminy Stromiec Krzyszto-
fa Stykowskiego spotkaliśmy w towa-
rzystwie dwóch uroczych animatorek 
z Radomia. Panie organizowały za-
bawy dla dzieci na festynie zorgani-
zowanym w Stromcu z okazji Dnia 
Dziecka. Z takiej okazji festyn odbył się 
w gminie po raz pierwszy i niewątpli-
wie należał do udanych. A trudno, by 
było inaczej, bowiem Wójt organizując 
tę formę wspólnej zabawy mieszkań-
ców gminy – dzieci i rodziców, ujaw-
nił drzemiące w nim wielkie zdolności 
animatorskie. Gratulujemy!

Prezes honoruje 
arcymistrza

Szachy też łagodzą obyczaje

W maju, jak w raju – dowodzi porzekadło. Ciepełko i zieleń łagodzą obyczaje. Ludzkiej życzliwości sprzyjają też majowe święta i dni: 
Floriana, Bożego Ciała, Matki i przygotowania do Dnia Dziecka, także imprezy nie tylko strażackie.

Medal dla 
prezydenta

Spoko 
prezesa 
Trzeciaka

Na Staropuławskiej 
„uliczce tradycji”

Wójt animator

Taki to podziała

Wiosennie w tej Jastrzębi...


