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Dobre wieści 
znad Iłżanki
Pani wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka, nawet nie 
zapytana, informację o zmianach na lepsze rozpoczyna 
od zrealizowanych inwestycji w drogownictwie i wodociągo-
waniu wsi. Mimo że funkcję wójta wyłonionego w tajnych, 
bezpośrednich wyborach, pełni pierwszą kadencję, dzięki do-
bremu porozumiewaniu się z radnymi i z mieszkańcami gminy, 
realizuje zadania będące wynikiem ich podpowiedzi.

Chyba dlatego, 3 czerwca na 
sesji Rady Gminy radni jednogło-
śnie udzielili wójt Teresie Pancerz-
-Pyrka absolutorium za realizację 
budżetu 2015 roku, a 7 czerwca de-
legaci, reprezentujący 8 jednostek 
OSP działających w gminie Kaza-
nów, powierzyli dh Teresie funkcję 
Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kazanowie.

Pani wójt z satysfakcją mówi, że 
w 2015 roku przybyło w gminie 
Kazanów 4,5 km dróg lokalnych 
o nawierzchni bitumicznej i że wła-
dze samorządowe gminy Kazanów 
spełniły wszystkie warunki do 
urządzenia ośrodka retencyjno-wy-
poczynkowego nad Iłżanką. Inwe-
storem będzie Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
a proces inwestycyjny rozpocznie 
się od zlecenia opracowania doku-

mentacji. Ma nadzieję, że zadanie 
to znajdzie się w przyszłorocznym 
planie WZMiUW.

Informuje także o tym, co już 
w tym roku korzystnego zmieniło się 
na drogach po przeprowadzonych 
w marcu i kwiet niu przetargach. 
A więc wykonany półkilometro-
wy odcinek drogi w miejscowo-
ściach Zakrzówek Wieś i Zakrzó-
wek Kolonia kosztował 92 tys. zł. 
Prawie 160 tys. zł wydano na bu-
dowę innego odcinka drogi o dłu-
gości 890 mb w Zakrzówku Wsi. 
Z kolei przebudowa odcinka drogi 
gminnej o długości 1478 mb, łączą-
cego Niedarczów Dolny Kolonię 
z Niedarczowem Górnym Kolonią, 
kosztowała 186 tys. zł. Na wykona-
nie wszystkich wymienionych od-
cinków gmina wydała 438,6 tys. zł. 
Dofi nansowanie z WFOGR wynio-

sło 50 tys. zł. Drogę wewnętrzną 
o bitumicznej nawierzchni w samym 
Kazanowie (przy ośrodku zdrowia) 
wykonało Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych ze Zwolenia, a remont 
placu przy ośrodku zdrowia P.H.U. 
„POLVIS” Jacek Miler z Ciepielowa. 
W ramach Funduszu Sołeckiego na 
inne odcinki dróg gminnych do-
wieziono i rozplantowano kruszy-
wo zakupione za sumę 83 238,75 zł. 
Także z Funduszu Sołeckiego 
budowany jest też 150-metrowy 
odcinek drogi gminnej w Kazano-
wie, w sąsiedztwie marketu. Pani 
wójt zamierza ogłosić przetarg na 
budowę drogi o długości 890 mb 

w Zakrzówku Kolonii. Wniosek 
o dofi nansowanie budowy drogi 
w Kroczowie Większym uzyskał 
w konkursie 12 pkt i prawdopo-
dobnie zostanie zrealizowany 
w roku przyszłym.

Do września potrwają prace 
doprowadzające sieć wodo-
ciągową do Kowalkowa Wsi 
i Kowalkowa Kolonii. Przygo-
towywane są dokumenty do 
wniosku o współfi nansowanie 
przez PROW III etapu wodo-
ciągowania gminy. Obejmie on 
część Kowalkowa Kolonii oraz 
miejscowości Dębniak i Rudę.

Przekazanie drogi gminnej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze gminnej OSP

ciąg dalszy na str.  8
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Jednomyślne absolutorium 
dla wójta Tomasza Adamca
Raz do roku, wszystkie bez wyjątku urzędy gmin elektryzuje dreszcz emocji. Absolutorium. Każdy wie, co to znaczy, szczególnie 
dla wójtów. Roczne sprawozdanie budżetowe, tak mozolnie przygotowywane w księgowości, podlega kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. To od oceny prawnej RIO zależy dalsze „być, albo nie być”.

Na ocenie RIO jednak nie kończy 
się jeszcze droga przez niepewność. 
Ocenę RIO, choć wydaje się to nie-
możliwe, może zatwierdzić albo 
podważyć Rada Gminy. Po jej gło-
sowaniu, można dopiero spokojnie 
odetchnąć. Taki dreszcz emocji 
przeżywał ostatnio wójt Gminy 
Policzna, Tomasz Adamiec. Tym 
bardziej, że była to pierwsza ocena 
jego działalności za pełen rok urzę-
dowania. Przy poprzedniej ocenie 
rozliczany był po części z działalno-
ści swojego poprzednika. 

27 czerwca w Gminnej Świetlicy 
odbyła się absolutoryjna Sesja Rady 
Gminy. Przewodniczący Paweł Ję-
dra wygłosił zwyczajowe słowa: 
„Otwieram sesję Rady Gminy Po-
liczna”. Po stwierdzeniu quorum, 
co było jednoznaczne w ważności 
wszystkich podjętych w tym dniu 
uchwał, przystąpiono do realizacji 
porządku sesji. 

Wójt Tomasz Adamiec odczytał 
sprawozdanie roczne z realizacji 
planu dochodów i wydatków gminy. 
Dochody zrealizowano w wysokości 
16.850.548,90 zł (98,45% zakładane-
go planu), a wydatki 17.425.298,44 zł 
(94,33%). W minionym roku 
gmina spłaciła zgodnie z umowa-
mi dwie raty pożyczki do WFO-
ŚiGW w Warszawie oraz uzyskała 
warunkowe umorzenie pożyczki 
na wykonanie zadania „Budowa 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Czar-
nolas”. Na dzień 31 grudnia 2015 
roku zadłużenie budżetu gminy 
z tytułu zaciągniętych pożyczek 
w WFOŚiGW wynosiło ok. 362 tys. zł 
i dotyczyło tych pobranych na re-
alizację termomodernizacji bu-
dynku Urzędu Gminy (pozostała 
do spłaty kwota 37.600,00 zł) i ter-
momodernizację budynków ZSP 
w Czarnolesie (pozostała do spłaty 
kwota 324.750,00 zł). Zaległości na 
dzień 31 grudnia 2015 rok wynio-
sły ok. 626,5 tys. zł. Co najważniej-
sze, struktura zaległości nie uległa 
istotnej zmianie w porównaniu do 
poprzedniego roku.

W 2015 roku w budżecie gminy 
planowano zadania inwestycyjne 
jednoroczne. Główne zadania to 
modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Policznie, modernizacja sali 
sportowej w ZPO Policzna, prze-
budowa dróg gminnych w Jabłono-
wie, Andrzejówce, Wólce Polickiej, 
Świetlikowej Woli, dofi nansowanie 
do przebudowy dróg powiatowych 
Suskowola-Policzna i Policzna-
-Chechły oraz odwodnienie dróg 
w Dąbrowie Las i Świetlikowej Woli, 
termomodernizacja budynków 
szkolnych w Czarnolesie, zakup 
zabudowanej nieruchomości poło-
żonej w Policznie i zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP Policzna. Planowane 
zadania inwestycyjne zostały wy-

konane i rozliczone w ciągu roku 
budżetowego zgodnie z zawartymi 
umowami, poza zadaniem termo-
modernizacja budynków szkolnych 
ZSP Czarnolas. Jego realizację roz-
poczęto w październiku. Ze względu 
na utrudnienia spowodowane nie-
sprzyjającymi warunkami atmosfe-
rycznymi do prowadzenia prac na 
zewnątrz budynków oraz zgodnie 
z instrukcjami i zaleceniami produ-
centów materiałów budowlanych, 
roboty termomodernizacyjne zo-
stały przerwane na okres zimowy. 
W grudniu rozliczono częścio-
wo wykonane zadanie. Na sesji 
w dniu 30 grudnia 2015 roku Rada 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego w kwocie 
147.842,37 zł. W miesiącu marcu br. 
zadanie zostało zakończone i doko-
nano końcowego rozliczenia.

Zmiany w planie budżetu zrefe-
rowała skarbnik gminy, Teresa Ma-
kuch. Plan dochodów i wydatków 
zwiększony został m.in. o kwotę 
259 tys., ponieważ gmina otrzy-
mała z budżetu marszałkowskiego 
dotację na realizację zadania „Prze-
budowa drogi gminnej w miejsco-
wości Andrzejówka”. 

Realizację zadań i obecną sytu-
ację służby zdrowia zreferował Je-
rzy Harnatkiewicz, po. dyrektora 
SPZOZ w Policznie, podkreślając 
z dumą ilość 22 222 pacjentów ob-
służonych w ośrodkach zdrowia 
i w czasie wizyt domowych, co 
oznacza, że statystycznie każ-
dy mieszkaniec gminy korzystał 
z usług ZOZ czterokrotnie. 

Tak dużym sukcesem nie mogła 
poszczycić się Małgorzata Baran, 
dyrektor Biblioteki Publicznej, 
chociaż i tu ilość ponad 9 tys. wy-
pożyczonych książek jest znaczna, 
w dobie większego zainteresowania 
czytelników publikacjami interne-
towymi niż tradycyjnymi. 

Dla złapania oddechu po spra-
wozdaniu rocznym i odczytaniu 
orzeczeń RIO, ogłoszono przerwę, 

po której podjęto najważniejsze 
w tej sesji uchwały. 

– Uchwała 142 w sprawie rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i spra-
wozdania fi nansowego za rok 2015. 
Na podstawie artykułów itd. Rada 
Gminy uchwala, co następuje: Para-
graf 1 – Po rozpatrzeniu sprawozdania 
wójta z wykonania budżetu gminy za 
2015 rok i sprawozdania fi nansowe-
go za 2015 rok, postanawia się o ich 
zatwierdzeniu. Paragraf 2 – uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Paweł Jędra – przewodniczący Rady Gminy i wiceprzewodniczący Jarosław Filipiak

– Uchwała 143 w sprawie udzie-
lenia wójtowi Gminy Policzna 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok. Na 
podstawie artykułów o fi nansach 
publicznych Rada Gminy Policzna 
po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu 
sprawozdania wójta z wykona-
nia budżetu gminy za 2015 rok 
i sprawozdania fi nansowego, po za-
poznaniu się z opinią RIO w War-
szawie, informacją o stanie mienia 

komunalnego gminy ze stanowi-
skiem komisji rewizyjnej, uchwala 
co następuje: Paragraf 1 – udziela 
się wójtowi gminy Policzna absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za 2015 rok. Paragraf 2 – uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Kto jest za uchwałą 143 w sprawie 
udzielenia wójtowi gminy absoluto-
rium proszę o podniesienie ręki. Już 
przy pierwszym pytaniu wszystkie 
ręce uniosły się w górę, więc po-
zostałe były jedynie formalnością. 
Tym razem, odbiegając nieco od 
protokołu, zamiast tradycyjnych 
słów „Uchwała 143 została podję-
ta jednogłośnie”, przewodniczący 
Rady powiedział: „Absolutorium 
zostało udzielone”. – Chciałbym 
serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
sprawnej realizacji tego budżetu: 
radnym, sołtysom, urzędnikom 
i mieszkańcom – powiedział na 
zakończenie wyraźnie uradowany 
wójt Tomasz Adamiec.

 Jacek Lombarski

Pamiątkowe foto po udanej sesji

Wójt Tomasz Adamiec przedstawił roczne 
sprawozdanie budżetowe

Głosowanie za absolutorium

Od lewej: wójt Tomasz Adamiec, sekretarz Teresa Marszałek, skarbnik Teresa Makuch
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W Domaniowie 
pięknie powitali lato!
Obawy organizatorów na szczęście okazały się nie do końca uzasadnione; ulewny deszcz około 
południa zaczął zanikać, a nad Domaniowem pojawiło się słońce. Potem było już tylko lepiej, toteż 
ludzi na plaży nad zalewem przybywało z godziny na godzinę, by wieczorem osiągnąć apogeum.

Na „pierwszy ogień” poszła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Przytyka, wstępnie rozgrzewając 
publiczność utworami „Mamma 
mia”, „Good bye my love” oraz me-
lodiami biesiadnymi.

X Festyn Rodzinny „Powitanie 
Lata” ofi cjalnie rozpoczął starosta 
Mirosław Ślifi rczyk, który zapew-
nił spragnionych dobrej zabawy, 
że zabrał ze sobą okulary… prze-
ciwdeszczowe. Poskutkowało! 
Starosta życzył obecnym i ciągle 
przybywającym dobrego relaksu, 
a do życzeń dołączyli: wicemarsza-
łek województwa Rafał Rajkow-
ski, wicestarosta Leszek Margas, 
współorganizator festynu wójt 
gminy Przytyk, Dariusz Wołczyń-
ski, radna powiatu Marzena Wio-
sna-Michałek i sekretarz powiatu 
Renata Mazur.

Teraz przyszedł czas na konkurs 
wiedzy o powiecie radomskim. 
Zawodnicy odpowiadali na pyta-
nia dotyczące m.in. liczby gmin 
w powiecie, lokalizacji lotniska czy 
wydarzeń gospodarczych, kultural-
nych, itd. Najlepiej odpowiadali: 
Kacper Górka z Marianowic, Pau-
lina Sukiennik oraz Izabela Wło-
darczyk z Radomia.

Na scenie pojawili się siatkarze 
plażowi, którzy od rana (w strugach 
deszczu) toczyli ciężkie boje o pu-
char starosty. Właśnie otrzymali 
zasłużone nagrody. 

W piłce siatkowej kobiet bezkon-
kurencyjne okazały się: Aleksandra 
Bator z Radomia oraz Dominika 
Kęska z Puław. Drugie miejsce 
zajęły Anna Paciorek z Przytyka 
oraz Paulina Sukiennik z Rado-
mia. Podium zamknęły Aleksan-
dra Janiszewska oraz Joanna Sajda 
z Radomia. 

Wśród mężczyzn zwycięstwo 
przypadło braciom Karolowi 
i Janowi Ślażyńskim z Wolano-
wa, II miejsce Arturowi Kowal-
skiemu i Karolowi Kotlińskiemu 

z Przysuchy, III Mariuszowi Jani-
szewskiemu i Karolowi Jankowi z 
Radomia.

Potem przyszła kolej na podzi-
wianie sportów wodnych „Wake 
GP 2016 Poland by Master Craft ”, 
które profesjonalnie komentował ze 
sceny Seweryn Majkowski.

Spełniamy prośbę organizato-
rów i przekazujemy podziękowa-
nia Marinie Domaniowskiej za 
przygotowanie i przeprowadzenie 
pokazów.

Przed sceną gromadziły się co-
raz większe tłumy, bo oto ogło-
szono wybory Miss Lata Ziemi 
Radomskiej. Wystartowało sie-
dem odważnych dziewcząt, które 
starały się zaprezentować juro-
rom (Mirosław Ślifirczyk, Le-
szek Margas, Marzena Wiosna-
-Michałek, Renata Mazur, wójt 
Dariusz Wołczyński i jeden ze 
sponsorów Robert Słowik) z jak 
najlepszej strony. Pomagał im w 
tym prowadzący red. Wojtek Szy-
mański z Radia Eska. Kandydatki 
uzasadniały swój start w wybo-
rach; salwy śmiechu i braw uzy-
skała jedna z nich odpowiadając, 
że chciała zrobić przyjemność... 
mamie.

Panny popisywały się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi i ak-
torskimi, jak potrafi ą się z czegoś 
cieszyć i być zamyśloną.

Po tych atrakcjach jury ogło-
siło werdykt. Niekwestionowaną 
Miss została Karolina Kaczor 
wyprzedzając I wicemiss Paulinę 
Dalach, która zyskała także naj-
większą sympatię publiczności. 
Tytuł II wicemiss zdobyła Kamila 
Marczak. Cenne nagrody „Echa 
Dnia”, starosty i licznych sponso-
rów były premią za wdzięk, od-
wagę i przede wszystkich urodę. 
Z reporterskiego obowiązku 
dodajmy, że wybrano również 
Mistera lata: został nim Adrian 
Skoneczny z Radomia.

 Ale panie nie mogły jeszcze 
odpocząć po, bądź co bądź, stre-
sie ponieważ teraz zostały wzięte 
„w obroty” przez fotoreporterów, 
którym musiały pozować do zdjęć 
w różnym entourage. Trzeba przy-
znać, że i z tego zadania wywiązały 
się znakomicie. 

Ledwo opadły emocje związa-
ne z wyborami najpiękniejszych, 
a centrum zainteresowania prze-
niosło się na plażę, gdzie stawiło 
się 6 zespołów do przeciągania 
liny. Siłacze z olbrzymim zaanga-
żowaniem walczyli o zwycięstwo, 
by wreszcie uznać wyższość druży-
ny Roberta Drabika z Domaniowa. 
Drugą lokatę zajęli druhowie OSP 
z Domaniowa, a trzecią Panowie 
z Centrum Radom.

Aura stawała się coraz bardziej 
przyjazna. Nad zalew ciągnęły auta 
ze wszystkich stron, ciasno zrobiło 
się też na widowni „pod chmurką”. 
To gala disco polo zwabiła kolej-
nych gości, głównie młodzież, ale 
nie tylko. Temperaturę festynu 
podniosły zespoły: Goran, Elective, 
Marcus P i Mix Dance.

– Warto było wpaść na festyn 
– powiedziała nam Iza Górka 
z Marianowic, która przyjechała 
do Domaniowa z mężem Sław-
kiem i synem Kacprem, który 
ostatecznie zwyciężył w konkursie 
wiedzy o powiecie. – Bawiliśmy 
się świetnie do późnych godzin, 
podobnie jak setki ludzi. To był 
świetny relaks od codziennych 
zajęć. Na pewno przyjedziemy tu 
również za rok.

Przepiękny pokaz sztucznych 
ogni tradycyjnie zakończył nie-
dzielę nad zalewem w Domaniowie. 
Bardzo powoli pustoszała plaża, 
gdzie po raz dziesiąty, jubileuszo-
wo, powitaliśmy lato 2016 w powie-
cie radomskim. 

Organizatorzy – starosta Miro-
sław Ślifi rczyk i wójt Dariusz Woł-
czyński – zapraszają za 12 miesięcy. 

Jurorzy konkursu „Miss Lata Ziemi Radomskiej” Siłacze z olbrzymim zaangażowaniem walczyli o zwycięstwo

Podczas Festynu odbyły się różne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców

Rozgrywki w piłce siatkowej

Ludzi na plaży nad zalewem przybywało z godziny na godzinę

W konkursie „Miss…” wystartowało 7 odważnych dziewcząt
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www.skaryszew.pl

Skaryszew 
sportem słynie
Skaryszew nie tylko targami końskimi słynie, ale również od wielu 
lat popularyzowanym hasłem „3 razy w tygodniu po 30 minut przy 
rytmie serca 130 uderzeń na minutę, a będziesz żył zdrowo”.

„Dni Skaryszewa” to dwudnio-
wy rodzinny festyn przebiegający 
pod znakiem sportu i rozrywki. 
Stadion miejski zapełniają kolarze, 
biegacze, piłkarze, łucznicy, a nawet 
„samuraje”. Mimo że rozgrywka 
była ostra, to jednak dominował 
śmiech i czasem sympatyczne do-
cinki konkurencji.

Rozgrywki rozpoczął tradycyjny 
uliczno-przełajowy wyścig kolarski 
dla dorosłych. Dla młodszych był 
„Skaryszewski wyścig pokoju”, w któ-
rym w kilku kategoriach startowały 
dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W tym 
wyścigu, w swoich kategoriach wieko-
wych, pierwsze miejsca zajęli Adrian 
Dutkowski (3–4 lata), Mateusz Ku-
charski (5–6), Karolina Grabowska 
(7–8) i Jakub Kuliński (9–12).

Aplauz rodziców był do pozaz-
droszczenia, a pierwsza nagroda – 
rower, wart wysiłku.

Równocześnie z kolarzami roz-
począł się turniej siatki plażowej. 
Niemałym wyzwaniem były za-
wody wspinaczkowe na czas. Tutaj 
bezkonkurencyjni okazali się stra-
żacy z OSP Skaryszew. Nie powinno 
to jednak nikogo dziwić. Drabiny to 
ich żywioł, a ściana wspinaczkowa 
tylko niewiele się od niej różni. 
Celnością w strzelaniu i rzucaniu 
mogli popisać się łucznicy i wędka-
rze. Dużym powodzeniem cieszyły 
się pokazy Krawmagi w wykonaniu 
Dziecięcej Akademii Sztuk Walki 
– Fight Club Skaryszew i Zumby 
z MGOK Skaryszew.

Sporo emocji dostarczył ulicz-
no-przełajowy bieg dla dorosłych, 
w którym wystartowało w kilku ka-
tegoriach wiekowych 30 osób. Pierw-
sze miejsce zajął Czarnecki Rafał. 
Spośród kobiet (osobna kategoria 
startowa), do mety pierwsza dotarła 

Karolina Waśniewska. Dzień sportu 
zakończył tradycyjny już mecz piłki 
nożnej „Stolarze” kontra „Brukarze” 
wynikiem 5:1 dla „Stolarzy”.

Niedzielny festyn, mimo że nie-
bo zachmurzyło się i padał deszcz, 
wbrew obawom, upłynął w blasku 
słońca. Był to już dzień poświęco-
ny rozrywce i radości z odebranych 
nagród oraz wyróżnień. Wśród 
artystów, którzy zapełniali scenę, 
wystąpił między innymi rodzimy 
zespół „Skaryszewianki”, „Defi s”, 
kabaret „Kałamasz” z aktorami 
doskonale znanymi z serialu „Ran-
czo” oraz znany i popularny zespół 
„Czarno-Czarni”..

Można spokojnie stwierdzić, że 
tegoroczny festyn rodzinny zor-
ganizowany siłami Urzędu Miasta 
i Gminy oraz MGOK Skaryszew 
udał się doskonale.

 Jacek Lombarski

Zosia Czapczyńska na swoim stalowym rumaku, na którym zdobyła w wyścigu kolarskim 
basen kąpielowy

Uczestnicy 2,5-kilometrowego biegu przełajowego

Kabaret „Kałamasz” we wzmocnionym składzie: Bogdan Kalus – Hadziuk i Piotr Pręgowski – 
Pietrek oraz dyr. MGOK Skaryszew Mirosław Sienkiewicz

Zespół taneczno-wokalny „Skaryszewianki”

Pogoda dopisała więc tłumnie przybyły całe rodzinyNagrody zwycięzcom wręczali zaproszeni na scenę goście

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew 
Ireneusz Kumięga

Piotr Tuzinek (I miejsce we wspinaczce na 
czas) i Rafał Karolak, prezes OSP Skaryszew
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Przed drugą odsłoną 
Walnego Zgromadzenia 

Członków RSM
Rozmowa z mgr Elżbietą Wielgosik, Prezesem Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Pani Prezes, wygląda na to, że bez 
rozgłosu staraliście się przeprowa-
dzić doroczne Walne Zgromadzenia 
Członków RSM. Jednak ptaszki za-
ćwierkały o tym, że w pierwszej jego 
odsłonie znowu zaistniała groźba 
podziału Spółdzielni. Czy tak istotnie 
było?

– Obrady Walnego Zgromadze-
nia są sprawą wewnętrzną człon-
ków. Istotnie, w I części Walnego 
Zgromadzenia 3 czerwca, członko-
wie odnieśli się w głosowaniu do 
wniosku, popartego podpisami 
części członków z terenu Osiedla 
Gołębiów I, o wydzielenie się ze 
struktur Radomskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Wniosek nie 
otrzymał jednak wystarczającego 
poparcia i problem przestał być 
aktualny.
 Daje jednak trochę do myślenia. 

Przecież w okresie trzyletniego 
okresu działalności obecnego zarzą-
du, który tworzycie wraz z zastępcą 
prezesa Hubertem Kaczmarskim, 
rzeczywiście zaszły korzystne zmiany 
w RSM i potwierdzają to członkowie, 
z którymi rozmawiałem. 

– Zamysł został odrzucony 
w głosowaniu, gdyż większość 
uczestników pierwszej części Wal-
nego Zgromadzenia Członków 
RSM opowiada się za rozwojem 
Spółdzielni i poprawą warun-
ków zamieszkania w jej obecnym 
kształcie. A RSM, po usunięciu 
zaniedbań z lat poprzednich, roz-
wija się, zaspakajając potrzeby 
mieszkaniowe i życiowe członków. 
Zakończyliśmy właśnie termo-
modernizację pierwszych trzech 
bloków, zlokalizowanych przy
 ul. Sportowej 2, Struga 19/21 oraz 
Czystej 7. Trzy kolejne (ul. Skorup-
ki 3 i 11 oraz Andersa 7) podda-
wane są procedurze przetargowej. 
Zakres realizowanych prac obej-
muje ocieplenie dachów, wymianę 
balkonów i instalacji centralnego 
ogrzewania. Zarząd przedłożył 
Walnemu Zgromadzeniu projekt 
uchwały o zaciągnięcie przez RSM 
preferencyjnego kredytu wartości 
20 mln zł na kontynuację progra-
mu termomodernizacji. Do końca 
roku na obu osiedlach Gołębiów I 
i XV-lecia zakończymy we wszyst-
kich 88 budynkach realizację wy-
miany wodomierzy z odczytem 
radiowym, co usprawni odczyty 
i rozliczanie, i nie będzie potrze-
by wchodzenia do mieszkań; wy-
mieniamy okna na klatkach scho-
dowych i montujemy estetyczne 

momodernizacji, już roku 2016. Walne 
Zgromadzenie Członków rozlicza jed-
nak głównie rok ubiegły…

– Osiągnięte przez RSM rezul-
taty w 2015 roku, zarówno fi nan-
sowe, jak i rzeczowe, są również 
bardzo pomyślne. Spółdzielnia 
osiągnęła przychód w wysoko-
ści 25. 539.338,87 zł i wypraco-
wała zysk bilansowy wartości 
762 301,01 zł. Wielkim sukce-
sem było zwiększenie własnych 
środków fi nansowych na koncie 
bankowym do 9.732.458,52 zł. 
Odtworzyliśmy w całości fundusz 
remontowy. Zaległości fi nansowe 
członków wobec RSM były wy-
sokie i wynosiły ponad 9 mln zł, 
obecnie wynoszą około 6 mln zł. 
Opinia i raport z badania sprawoz-
dania fi nansowego RSM za rok 
2015, przeprowadzonego przez 
niezależnych rzeczoznawców, jest 
bardzo pozytywna.
 Mimo tej korzystnej oceny, nie-

którzy doświadczeni społecznie 
i życiowo uczestnicy I części Walne-
go Zgromadzenia, byli zniesmaczeni 
zachowaniem, na szczęście nielicznej 
grupy członków RSM…

– Ma pan chyba na myśli kry-
tyczną opinię, jaką przesłał Zarzą-
dowi RSM Krzysztof Starnawski, 
przewodniczący Radomskiej Rady 
Seniorów. Istotnie, napisał on, że 
rzucała się w oczy i uszy kilku-
osobowa grupa, zachowująca się 
tak, jakby jedynym jej celem było 
torpedowanie obrad… Wszystkie 
osoby, które chciałyby się przeko-
nać o tym, że na zebraniach może 
panować rzeczowość, życzliwość, 
kultura i empatia, zapraszam na ze-
branie Radomskiej Rady Seniorów 
– napisał członek RSM Krzysztof 
Starnawski. Na zakończenie zacy-
tował zdanie z przesłania św. Jana 
Pawła II: „Warunkiem sukcesów 
jest harmonijne współżycie wszyst-
kich grup społecznych”. W Radom-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Józefa Grzecznarowskiego sta-
ramy się taki obyczaj wprowadzać 
i utrwalać. Okazuje się, że wyma-
ga to cierpliwości i chyba… czasu. 
Pozdrawiamy wszystkich członków 
i sympatyków RSM oraz gorąco za-
praszamy w imieniu Zarządu, jak 
również RN o liczny i konstruk-
tywny udział w obradach WZCz 
dnia16.07. br. o godz 10. 

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Wielgosik i Hubert 

Kaczmarski
 rozmawiał: Mieczysław Kaca

wiaty śmietnikowe. Ułożyliśmy 
bardzo dużo chodników, powsta-
ły nowe parkingi. Dzięki temu 
w wielu mieszkaniach jest cieplej, 
poprawia się bezpieczeństwo na 
drogach i chodnikach i wygląd 
estetyczny spółdzielczych osiedli. 
Dokonujemy wymiany oświetlenia 
na energooszczędne rozwiązania, 
modernizujemy windy; wymie-
niamy drzwi klatkowe; montujemy 
nowoczesne domofony. Nie sposób 
wszystkiego wymienić, ale nasi 
członkowie to widzą i doceniają.
 Podane przykłady dotyczą jednak 

trzech lat lub, jak w przypadku ter- Prezes Elżbieta Wielgosik i wiceprezes Hubert Kaczmarski
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XV Piknik w Błędowskich Sadach

Trzy dni z muzyką, 
sportem i dobrą zabawą

Już po raz 15. w Błędowie odbył się Piknik w Błędowskich Sadach. W dniach od 1 do 3 lipca mieszkańcy gminy mieli okazję do spędzenia niezapomnianych chwil. 
Na liczne imprezy odbywające się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Błędowie i na stadionie przy Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, 
tłumnie przybyły całe rodziny. Organizatorami pikniku tradycyjnie byli: Urząd Gminy Błędów i Związek Sadowników Polskich, a patronat honorowy sprawowali: 
Marszałek Senatu RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

XV Piknik w Błędowskich 
Sadach przebiegał przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie. Każdy 
z uczestników mógł znaleźć coś 
dla siebie, bowiem oferta pikniku 
była bogata w atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Obok koncertów były 
konkursy, wystawa fi rm sadow-
niczych, dmuchane zjeżdżalnie 
dla najmłodszych i liczne stoiska 
z pysznymi potrawami. Nie zabra-
kło wśród nich wiejskiego chleba ze 
smalcem i ogórkiem, którym czę-
stowały członkinie Koła Gospodyń 
Wilhelmów.

Inauguracją pikniku był odbyty 
w piątek 1 lipca, koncert Solistów 
i Orkiestry Warszawskiej Opery 
Kameralnej. Odbył się on w pięk-
nej scenerii zespołu pałacowo-par-
kowego w Błędowie. To kulturalne 
wydarzenie pt. „Ogród Wyobraźni 
MOZART” w wyjątkowy sposób 
zapisało się w scenariuszu pikniku, 
który z racji swoich 15. „urodzin” 
był jubileuszowym.

Następnego dnia, w sobotę, 
piknik uroczyście otworzył Wójt 
Gminy Błędów Marek Mikoła-
jewski. Wśród zaproszonych gości 
powitał m.in.: Marszałka Senatu 
RP Stanisława Karczewskiego, 
posła na Sejm RP Mirosława Ma-
liszewskiego, Prezesa WFOŚiGW 
w Warszawie Artura Dąbrowskie-

go i delegację z partnerskiej Gminy 
Nalepkovo w Słowacji. Podzięko-
wał licznym sponsorom, dzięki 
którym oferta pikniku mogła być 
naprawdę bogata. Po ofi cjalnym 
otwarciu przyszedł czas na wiel-
ką, wspólną zabawę. Zabrzmiały 
rytmy włoskie i znane przeboje. 
W klimat pięknej, włoskiej piosen-
ki wprowadził publiczność Roberto 
Zuccaro, a gwiazdą wieczoru był 
zespół Boys. Sobotnie koncerty 
zakończył wspaniały pokaz sztucz-

w Błędowskich Sadach. Następ-
nie wszyscy wzięli udział we mszy 
świętej, w kościele pw. św. Proko-
pa Opata w Błędowie, celebrowa-
nej w intencji Ojczyzny, rolników 
i sadowników. Oprawę muzyczną 
do mszy zapewniła orkiestra dęta 
OSP Błędów.

Po mszy wszyscy udali się na sta-
dion przy Publicznym Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków, gdzie 
przywitało ich słońce i orkiestry 
dęte OSP Lipie i OSP Błędów. Na es-
tradzie zaprezentowała się też mło-
dzież z PSP w Błędowie oraz artyści 
polskiej estrady. W międzyczasie 
odbyły się fi nałowe rozgrywki XIV 
Mistrzostw Polski Sadowników 
w Piłce Nożnej. Uczestniczyło 
w nich siedem drużyn, a tytuł 
mistrza wywalczyli zawodnicy 
reprezentujący fi rmę Agrosimex. 
Puchary zwycięskiej drużynie wrę-
czył poseł Mirosław Maliszewski, 
który dyplomami wyróżnił też or-
ganizatorów pikniku: Wójta Marka 
Mikołajewskiego, Justynę Brzeziń-
ską, Andrzeja Kazimierczaka, Piotr 
Szymańskiego i Stanisława Sitarka. 
Uczestników pikniku odwiedził 
także radny województwa mazo-
wieckiego Leszek Przybytniak.

Niedzielne popołudnie i wieczór 
uatrakcyjniły występy solistów 
i muzyków.

nych ogni. Po pokazie do późnych 
godzin wieczornych trwała zabawa 
pod gołym niebem. Do tańca grała 
kapela Jacka Rychwalskiego.

W niedzielę jako pierwsi uczest-
nicy pikniku, już o świcie wystarto-
wali wędkarze. Konkurs wędkarski 
zorganizowany przez Benedykta 
Pachockiego, Prezesa PZW koła 
w Błędowie, obfi tował w „taaaką 
rybę” i dał zwycięstwo najlepszym 
wędkarzom. W kategorii juniorów 
zwyciężyli: Cezary Biedrzycki, 

Przemysław Kowalczyk i Michał 
Kornaszewski, a w kategorii senio-
rów: Łukasz Ucinek, Bogdan Jało-
szyński i Szymon Pietrzyk.

Po emocjonującym, dzięki węd-
karzom poranku delegacje samo-
rządowych władz gminy, Związku 
Sadowników Polskich oraz miesz-
kańców złożyły kwiaty pod po-
mnikiem prof. Szczepana Pieniąż-
ka. Przypomnijmy, że odsłonięcie 
pomnika prof. Pieniążka odbyło 
się rok temu podczas XIV Pikniku 

Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski dokonał uroczystego otwarcia pikniku

Przedstawiciele firmy AGROSIMEX – zwycięzcy XIV Mistrzostw Polski Sadowników w Piłce Nożnej

Wójt Marek Mikołajewski powitał gości specjalnych: delegację Partnerskiej 
Gminy Nalepkovo ze Słowacji Na pikniku wystąpił znany z licznych przebojów zespół LOKA

Listy gratulacyjne od posła Mirosława Maliszewskiego otrzymali: Wójt Marek 
Mikołajewski, Justyna Brzezińska, Andrzej Kazimierczak, Piotr Szymański 
i (brak na zdjęciu) Stanisław Sitarek

Zwycięzcy konkursu wędkarskiego
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Przednia zabawa 
na pikniku 
w Błędowie
XV Piknik w Błędowskich Sadach odwiedziły tłumy mieszkańców gminy. Była to świetna okazja, 
by w gronie rodzin i przyjaciół posłuchać muzyki, obejrzeć występujących na estradzie solistów 
i muzyków. A tych nie brakowało. Dla publiczności grali i śpiewali między innymi: Kapela 
Krzysztofa Rokicińskiego, Sobowtór Maryli Rodowicz, Kapela Staśka Wielanka, zespół LOKA, 
BOYS i oczywiście obie orkiestry dęte OSP Lipie i Błędów. Skoczna muzyka zachęcała do tańca, 
a liczne stoiska z pysznym pieczywem, grillowanymi potrawami i słodkościami zachęcały do 
konsumpcji. Jednym słowem było smacznie, wesoło i kolorowo. Jubileuszowy, XV Piknik w Błę-
dowskich Sadach na długo pozostanie w pamięci mieszkańców gminy.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: UG w Błędowie, Jacek Lombarski

Sponsorzy główni:
AGROSIMEX Sp. z o.o. – Goliany, EL-BO – P. Wąsiewicz, D. Prykiel – Błędów, 
FRUIT-GROUP Sp. z o.o – Dąbrówka Stara, SAD-PAK – Dąbrówka Stara.

Sponsorzy:
AUTOPOLMOZBYT – Grójec, Bank Spółdzielczy – Biała Rawska, Bank Spół-
dzielczy – Grójec, BRUK-BUD – Skaryszew, BEMO MOTORS – FORD – War-
szawa, Dorota i Krzysztof Chmielewscy – Julianów, Döhler Polska – Zakład 
w Kozietułach Nowych, Eko Impuls Sp. z o.o. – Polichna Druga, EL – ZOS 
Remigiusz Malczewski – Błędów, GOLDEN – Danuta i Jarosław Baszkier – 
Błędów, IGA – Zbigniew Wojewódzki – Jadwigów, Interall Paweł Marciński 
– Borzęcin, JULA-SAD Monika i Grzegorz Gniadzik – Popowice, NAFTA-TRANS 
Piotr Słowiński – Grójec, PAŁCZYŃSKI – Przewozy Autokarowe Krajowe 
i Międzynarodowe – Białobrzegi, PEPSI COLA – Zakład Produkcyjny Michrów, 
PIERROT-POLSKA Sp. z o.o. – Ustroń, PHP DROG-HAN – Przysucha, PHP ROSA 
Producent węży i profi li PVC – Halinów, PPU KOPGARD Sp. z o.o. – Kolonow-
skie, Piekarnia Ludwik Gołuch – Wilków, Polsad Jacek Korczak – Oddział 
Grójec, PLUIMERS – izolacje natryskowe – Kutno, RYLEX Sp. z o.o. – Bielany, 
Restauracja BACCARA – Janusz Małachowski, Starostwo Powiatowe – Grójec, 
TECHSAD –Waldemar Jakubisiak – Błędów, TOENSMEIER – Radom, TOP 
MARKET – Jędrzejczyk i Spółka, Zbigniew Beliniak – Oleśnik, Zarząd Główny 
Związku Sadowników RP, Zenon Żebrowski – Błędów, piekarnia – cukiernia 
SMOLEŃ Nowe Miasto nad Pilicą, Związek Międzygminny NATURA.

Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Boys Występy solistów i zespołów oklaskiwały tłumy publiczności

Koncert Solistów i Orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej w Zespole Pałacowo-Parkowym, 
w Błędowie

Na pikniku wystąpiła Sandra Tołczyk – laure-
atka Konkursu Piosenki Angielskiej w Grójcu

Orkiestra dęta OSP Lipie

Orkiestra dęta OSP Błędów

Gorąco oklaskiwano występ Sobowtóra Maryli Rodowicz Publiczność bawiła Kapela Staśka Wielanka
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Gmina Kazanów zamierza 
przystąpić do projektu unijnego 
dotyczącego wykorzystywania od-
nawialnych źródeł energii (OZE). 
Projekt polega na stosowaniu 
różnych rodzajów instalacji OZE, 
w tym kolektorów słonecznych do 
podgrzewania wody użytkowej, 
kotłów na biomasę, pomp ciepła 
i instalacji fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych. Spotkania 
w tej sprawie organizowane dla 
mieszkańców dwóch rejonów gmi-
ny odbędą się 19 lipca (godz. 17) 
w PSP Kowalków i tego samego 
dnia, o godz. 19 w Publicznym 
Gimnazjum w Kazanowie). Termin 
składania ankiet w Urzędzie Gminy 
w Kazanowie, ul. Partyzantów 28 
(pok. Nr 8) upływa 28 lipca, tel. fax 
(48) 67 66 055, e-mail: sekretariat@
kazanow.pl.

Wójt T. Pancerz-Pyrka informu-
je, że Gmina Kazanów organizuje 
również innego rodzaju przedsię-
wzięcia. 10 lipca odbyło się np. 
w Kazanowie Święto Kombatanta, 
organizowane co roku. O godz. 12 
ks. kan. Czesław Błaszczykiewicz 
odprawił mszę św. a po jej zakończe-
niu, uzdolniona artystycznie mło-
dzież szkolna przedstawiła montaż 
słowno-muzyczny. Uczestnicy uro-

dokończenie ze str.  1

czystości udali się następnie na 
cmentarz, gdzie złożyli wieńce 
i kwiaty na płycie Mauzoleum 
Zgrupowania BCH „Ośka”, 
a następnie przy Pomniku Żoł-
nierzy WP poległych we wrze-
śniu 1939 r. na terenie obecnej 
gminy Kazanów. W uroczystości 
religijno-patriotycznej uczest-
niczyli kombatanci z pocztami 
sztandarowymi, strażacy OSP, 
młodzież oraz przedstawiciele 
władz samorządowych z człon-
kami rodzin: radny Wojewódz-
twa Mazowieckiego Zbigniew 
Gołąbek, Bogusław Berna-
ciak wiceprzew. Rady Powiatu 
w Zwoleniu, jej radny Andrzej 
Szczypiór, wójt gminy Tczów 
Andrzej Wolszczak, no i rzecz 
jasna gospodarze gminy Kaza-
nów – wójt Teresa Pancerz-Pyr-
ka i Paweł Jamka przew. Rady 
Gminy oraz radni. 

14 sierpnia odbędzie się 
w Kazanowie Festyn Rodzinny, 
połączony z obchodami 450-le-
cia Kazanowa.

(więcej zdjęć na facebook.com/
tygodnikradomski i na stronie: 
tygodnikradomski.com).

 Mieczysław Kaca 

Z Funduszu Sołeckiego dla Kazanowa

Dobre wieści 
znad Iłżanki

Uczestnicy uroczystości oddają hołd partyzantom Zgrupowania BCH „Ośka” przy Mauzoleum 
na cmentarzu w Kazanowie, w zniesionym ku pamięci poległych w walce z hitleryzmem 
i zamęczonych w powojennym okresie stalinizmu

Uczestnicy uroczystości przy Pomniku Żołnierzy WP poległym we wrześniu 1939 r. 
na terenie gminy Kazanów

Jubilaci 
z Pierzchni

Dużo hartu wykazali druhowie z jednostki OSP w Pierzchni, przygotowując się w słocie do uro-
czystości jubileuszu 50-lecia, a następnie uczestnicząc w mszy św. celebrowanej przez ks. prałata 
Zdzisława Wołosza. Po kilkudziesięciu minutach słoneczko wyjrzało zza chmur, Orkiestra Dęta 
Gminy Stara Błotnica, pod batutą Marka Bąbolewskiego, zagrała żywą melodię i na twarzach 
uczestników pojawił się uśmiech.

Na zaproszenie odpowiedzieli 
obecnością zacni goście, wśród nich 
posłowie Marek Suski i Andrzej 
Kosztowniak. Komendanta Głów-
nego PSP nadbryg. Leszka Suskiego 
reprezentował st. bryg. Tadeusz Jo-
pek, dyrektor Krajowego Centrum 
Koordynacji Ratownictwa i Ochro-
ny Ludności.  Przyjechał z War-
szawy st. bryg. Jarosław Kurek Ko-
mendant PSP Woj. Mazowieckiego, 
z Radomia dh Zbigniew Gołąbek 
Wiceprezes ZOSP RP Mazowsza 
i bryg. Paweł Frysztak Komen-
dant Miejski PSP, z Białobrzegów 
wicestarosta Ireneusz Gumow-
ski. Komendant Powiatowy PSP 
st. bryg Zbigniew Łubiński przybył 
z pododdziałem strażaków. Ze Sta-
rej Błotnicy, kierownictwo samorzą-
dowe gminy z wójtem Marcinem 
Kozdrachem i przew. Rady Gminy 
Romanem Popowiczem, z wieloma 
radnymi i pracownikami UG.

O gotowości pododdziałów do 
uroczystości zameldował druhowi 
Zbigniewowi Gołąbkowi mł. bryg. 
Zenon Jachowski. Z rysu historycz-
nego jubilatów uczestnicy dowie-
dzieli się, że druhowie zaczynali 
przed pół wiekiem od motopompy 
i wozu konnego, a następnie prze-
siedli się na ciągnik. Przez wiele lat 
służyła im drewniana remiza, teraz 
mają murowaną, którą wielokrot-
nie remontowali i unowocześniali 
w czynie strażackim. Jednostka 
skupia obecnie 30 druhów. Ma na 
stanie nadal sprawny „Jelcz”, no 
i przekazany w jubileuszowym pre-
zencie średnio bojowy wóz „MAN’, 
przy którym goście i gospoda-
rze pozowali do pamiątkowego 
zdjęcia. Sztandar jednostki został 
udekorowany Srebrnym Medalem 
„Zasłużony dla Pożarnictwa”, po-
dobnie jak druhowie: Jan Barwicki, 
Jarosław Kocon, Arkadiusz Ćwiek 
i Marian Deleska. Brązowe Medale 
zawisły na piersiach: Józefa Boniec-
kiego, Krzysztofa Jędrzejewskiego 
i Jana Gniadka. Legitymujący się 
50-letnim stażem: Marian Wie-

czorek, Stanisław Jaskólski, Jan 
Barwicki i Tadeusz Siurnik zostali 
uhonorowani gratulacjami prze-
słanymi przez st. bryg. Leszka Su-
skiego Komendanta Głównego PSP. 
Wielu gości przekazało gratulacje 
i upominki osobiście. Jubilaci od-
wzajemnili się im oraz wielu przy-
jaciołom i sponsorom okoliczno-
ściowymi statuetkami.

Odznaki Strażaka Wzorowego 
decyzją Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP otrzymali: Andrzej 
Stępień, Sebastian Piros, Ignacy 
Tkaczyk, Ireneusz Tkaczyk, Rafał 

Bartosiak i Krystian Zarzycki. Tuż 
po jubileuszu, wielu druhów udało 
się z pielgrzymką Rowerową Gmi-
ny Stara Błotnica na Jasną Górę. 
Wrócili z naładowanymi duchowo 
akumulatorami.

Jednostkę OSP w Pierzchni po-
prowadzi do nowych sukcesów 
dotychczasowy zarząd w składzie: 
Sławomir Tkaczyk – prezes, Andrzej 
Siek – naczelnik, Marian Deleska 
– skarbnik, Zbigniew Kacprzyk – 
sekretarz, Rafał Bartosiak – gospo-
darz. 

 M.K.

Wiceprezes OSP Mazowsza druh Zbigniew Gołąbek dekoruje sztandar 
jednostki jubilatów Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Przedstawiciele PSP i posłowie wręczają kierowcom nowego samocho-
du bojowego dowody rejestracyjne i kluczyki, życząc tylu powrotów 
z akcji ratowniczych, co i wyjazdów

Występ Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Błotnicy bardzo się podobał

Goście i organizatorzy jubileuszu chętnie pozowali do zdjęcia z nowoczesnym wozem strażackim w tle
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50 lat OSP 
w Grabowie nad Wisłą
Słotna pogoda nie przeszkodziła organizatorom uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grabowie nad Wisłą, chyba jednej z najżywotniejszej, spośród 10 jednostek OSP działających 
w Gminie Przyłęk.

Skupia ona obecnie 39 człon-
ków zwyczajnych i 4 honorowych. 
Jej prezesem jest od ponad 30 lat 
Wojciech Szmajda, który z zamiło-
wania pełni też funkcję komendan-
ta OSP Gminy Przyłęk. Jako radny 
jest też przewodniczącym Rady 
Gminy. Pozostali druhowie funk-
cyjni to: wiceprezesi – Remigiusz 
Wnuk (także naczelnik) i Tomasz 
Krześniak, Krzysztof Chołuj (z-ca 
naczelnika), Monika Krześniak 
(skarbnik), Adam Przepiórka (se-
kretarz), Grzegorz Winiarski (go-
spodarz), Henryk Bieniek (kro-
nikarz) i Ryszard Maraszkiewicz 
(członek). Jej działalność wspiera 
od lat wójt Marian Kuś, pełniący 
również funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP. 
On właśnie otworzył uroczystość, 
witając uczestników jubileuszu, 
a następnie wręczył jubilatom gra-
tulacje na pięknym grawertonie. 
Pierwsza część odbyła się w koście-
le parafi alnym w Ługach, podczas 
której ks. kapelan strażaków pow. 
zwoleńskiego Zbigniew Stanios i ks. 
prob. Sylwester Górecki przekaza-
li wiele miłych słów pod adresem 
jubilatów, działających bezintere-
sownie Bogu na chwałę a ludziom 
na pożytek. Prezes jednostki Woj-
ciech Szmajda przypomniał, że 
pierwszym jej komendantem był 
Stanisław Morawski, naczelnikiem 
– Jan Makuch, jego z-cą Eugeniusz 
Rogala, sekretarzem zarządu – 
Bogusław Majewski, skarbnikiem 
Henryk Bednarczyk, gospodarzem 
– Marian Rudny, mechanikami 
pompowymi – Tadeusz Krawczyk 
i Andrzej Makuch, a członkami 
zarządu także – Bolesław Jaskóła 
i Stanisław Rogala. Początkowo 
dysponowali tylko motopompą. 
Po dwóch latach otrzymali „Żuka”. 
W 2010 roku jednostka otrzymała 
nowoczesny wóz ratunkowo-gaśni-

Uczestników uroczystości, w tym zaproszonych gości i jubilatów, powitał Marian Kuś w jednej osobie wójt gminy Przyłęk 
i prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

Jubilaci i goście podczas mszy św. w kościele parafialnym w Ługach

czy marki „Mercedes”, a dwa lata 
wcześniej – łódź ratunkową. Wy-
budowaną dużym nakładem pracy 
druhów remizę już trzykrotnie re-
montowali. Od 2000 roku jednost-
ka działa w ramach KSR-G, co tym 
bardziej podkreśla walory bezinte-
resownej służby druhów.

W dniu jubileuszu z estrady pa-
dło wiele pochwal pod adresem 
druhów jubilatów oraz ludzi i in-
stytucji, którzy wspierają straża-
ków ochotników. Uczynili to m.in. 
dh Zbigniew Gołąbek wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP w Warszawie w imieniu 
Zarządu Głównego i marszałka 
Adama Struzika, który przesłał 
gratulacje na piśmie. Osobiście 
zrobili to też: Waldemar Urbański 
starosta zwoleński, Włodzimierz 
Kabus wiceburmistrz Zwolenia, st. 
bryg. Krzysztof Płachta komendant 
Komendy Powiatowej PSP w Zwo-
leniu, dh Jerzy Kowalski prezes ZO 
ZOSP RP w Zwoleniu, Teresa Pan-
cerz-Pyrka w jednej osobie prezes 
ZO Gminnego ZOSP RP w Kaza-
nowie i wójt Gminy Kazanów oraz 
Janusz Witczak prezes OSP i wójt 
gminy Chotcza. Jubilaci odwza-
jemnili się też podziękowaniami 
przekazanymi tym, którzy od lat 
pomagają i sponsorom m.in. w po-
staci okolicznościowych statuetek. 
Na zakończenie była defi lada, pięk-
na część artystyczna w wykonaniu 
przedszkolaków i uczniów miejsco-
wej PSP pod pieczą pedagogiczną 
dyrektor Bożeny Potuchy oraz 
nauczycieli wychowawców. Potem 
wpisywanie się do kroniki, posiłek, 
zabawa i dużo wspomnień. 

 Mieczysław Kaca

Prezes Wojciech Szmajda prezentuje Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA, wręczony mu wraz 
z podziękowaniami marszałka Adama Struzika przez dh. Zbigniewa Gołąbka, radnego Sejmiku Druhowie prezesi honorują zasłużonych strażaków ochotników z OSP w Grabowie nad Wisłą

Niemilknącymi brawami nagradzali uczestnicy uroczystości jubileuszowej najmłodszych wyko-
nawców: przedszkolaków i uczniów w Grabowie nad Wisłą, którzy zapewnili część artystyczną 
uroczystości. Foto: Witold Jaskólski
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

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

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, e-
-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl
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Alkoholizm to wielka 
tragedia rodzinna
O rodzinnych problemach, spowodowanych przez nadużywanie alkoholu, rozmawiamy 
z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

 Jakie główne problemy mają rodzi-
ny przez alkohol?

– Problemy są ogromne. Przede 
wszystkim głównym skutkiem 
picia alkoholu jest przemoc 
w rodzinie. Do tego dochodzi brak 
dobrego przykładu rodziców dla 
swoich dzieci, które często widują 
ich pijanych. Prowadzi to również 
do wielu zaniedbań i normalnego 
funkcjonowania w domu. Najgor-
szą rzeczą jest jednak to, że choroba 
alkoholowa jest chorobą śmiertel-
ną. Często bywa tak, że rodzina 
z problemem alkoholowym dostaje 
pieniądze z pomocy społecznej na 
najważniejsze potrzeby, na rozwój 
dzieci, jednak są one przekazywa-
ne na alkohol. Alkoholizm w domu 
jest po prostu wielką tragedią ro-
dzinną.
 Jak duży wpływ na zachowanie 

dzieci mają problemy rodziców z al-
koholem? Czy dziecko z takiej rodziny 
z góry skazane jest na alkoholizm?

– Nie można powiedzieć, że 
jest skazane, jest jednak taki trend 
u dzieci, które pochodzą z tych ro-
dzin, że jest ono słabe psychiczne 
i ma słabą odporność, aby odrzucić 
to uzależnienie. Młodzi ludzie, któ-
rzy wywodzą się z tych rodzin, bar-
dzo szybko się uzależniają i to jest 
ten główny problem. Nie mają one 
bowiem dobrego przykładu, w ta-
kich rodzinach wyrabia się u dzieci 
nawyki picia. Na początku jest to 
jakaś oranżadka za zdrowie cioci, 
a później coś o wiele gorszego. Brak 
osobistego przykładu wśród naj-
bliższych sprawia, że może się tak 
zdarzyć, że one również będą miały 
z tym problem, ale muszę podkre-
ślić, że nie ma w tym reguły i nie 
zawsze tak się zdarza.
 Często problem alkoholu w rodzi-

nach jest ukrywany, uznawany za 
wstydliwy.

– Nie sądzę, że jest wstydliwy, 
przynajmniej nie tak, jak było to 

kiedyś. Często zdarza się tak, że 
alkohol wychodzi przy okazji, np. 
kobieta zgłasza się do nas z proble-
mem przemocy w rodzinie, a tak 
naprawdę głównym tego powodem 
jest właśnie alkoholizm. Teraz jest 
masę instytucji pomocowych, do 
których można zwrócić się o po-

moc. Kiedyś wyglądało to zupełnie 
inaczej. Wiadomo – ciągle jest jesz-
cze jakaś bariera wstydu, ale jak już 
wspomniałem, nie taka jak kiedyś.
 W jakich momentach rodziny do-

tknięte alkoholizmem decydują się na 
pomoc z zewnątrz?

– Ciężko odpowiedzieć na to py-
tanie. To zależy od rodziny. Przede 
wszystkim, rodzina dotknięta al-
koholizmem to ogromna tragedia, 
również dla osób współuzależ-
nionych, bowiem ich życie kręci 
się wokół alkoholika: czy znowu 
przyjdzie pijany, czy w domu bę-
dzie kolejna awantura, itd. Osoby 
współuzależnione również powin-
ny być objęte terapią. Obecnie pro-
blem polega na tym, aby alkoholik 
miał motywację do leczenia, to 
jest najważniejsze. Jeśli on sam nie 
będzie chciał pomocy z zewnątrz, 
ciężko będzie mu pomóc.
 Wasz ośrodek prowadzi działania 

profi laktyczne przeciw pogłębianiu 
się tego problemu.

– My – jako ośrodek interwencji 
kryzysowej – prowadzimy różne-

go rodzaju spotkania, pogadanki, 
audycje radiowo-telewizyjne, czy 
wydajemy broszurki, gdzie infor-
mujemy o problemie, związanym 
z alkoholizmem, jakie są tego skutki 
itp. Ponadto organizujemy debaty, 
dotyczące problemu uzależnień. 
Uważam, że chęć edukacji powinna 
być również kierowana do dzieci, 
do młodzieży, żeby nauczyć ich 
pewnych zachowań, bawienia się 
bez alkoholu, aby chciały i mogły 
to robić.
 Organizujecie też kolonie dla dzieci 

z patologicznych rodzin. 
– Kolonie te polegają na tym, 

że obok wypoczynku i zabawy, są 
zajęcia socjoterapeutyczne, uczą-
ce pewnych zachowań, a przede 
wszystkim asertywności, czyli 
umiejętności odmawiania, np. al-
koholu, oraz rozwiązywania kon-
fl iktów. Program zajęć napisany 
jest przez psychologa i powoduje, 
że dzieci bawiące się, wyrabiają na-
wyki, które pomagają im w życiu, 
także później już w tym dorosłym.

 Hanna Jacobi

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

informuje, że w dniu 28.07.2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się ustny przetarg 
nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Żeromskiego 118 m. 72a, parter.

– o powierzchni użytkowej – 45,60 m² 

– cena wyjściowa  – 53.550,00 zł

– wadium  – 2.680,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które 
winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 27.07.2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 18.07.2016 r. i 22.07.2016 r. w godz. 9.00–11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu 
i złożenia w Dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do 
godziny 15.00 dnia poprzedzającego termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetar-
gów.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec 
Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.
Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważ-
nienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Warunkiem nabycia przedmiotowego lokalu jest złożenie po wygranym przetargu dekla-
racji członkowskiej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom”.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 
w Radomiu w dniu 28.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

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

O G Ł O S Z E N I E
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 W upalne dni pierwszej dekady lipca w ośrodku LP w Jedlni-Letnisko 
obradowali uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej 
poświęconej sytuacji i trendom rozwojowym branży metalowej. Frekwencja 
nie była tłumna, ale nawet metalowy laik co nieco mógł łyknąć wiedzy. Trudno 
było pogodzić się z tezą, że obrabiarki sterowane numerycznie to już raczej 
przeszłość. Rewelacją staje się produkowanie wyrobów metalowych nie metodą 
obróbki, lecz… druku. W coś takiego bawią się trochę naukowcy z radomskiego 
UTH i paru instytutów. Przygotowują rewelacje ponoć podpatrzone w dalekiej 
Krzemowej Dolinie. Napiszemy więcej na ten temat… gdy się schłodzi.

 Łatwiejszym zajęciem jest 
przecinanie wstęgi. Zajmują 
się tym odświętnie politycy. 
Posłowie Marek Suski i An-
drzej Kosztowniak pomagali 
w tej ceremonii dh Marcino-
wi Kozdrachowi, wójtowi 
Gminy Stara Błotnica, pod-
czas uroczystości półwiecza 
jednostki OSP w Pierzchni. 
Trzeba było, zgodnie z tra-
dycją, przeciąć wstęgę, więc 
zareagowali pozytywnie 
na prośbę braci strażaków. 
I otrzymali brawa.

 Prezydent Radomia podał do publicznej wiadomo-
ści wyniki głosowania mieszkańców miasta na projekty 
Budżetu Obywatelskiego, które mają być realizowane 
w roku przyszłym. Ilość robi wrażenie, lecz rewelacji 
w rodzaju obserwatorium astronomicznego, tym razem 
zabrakło. Chyba za mało jest projektów konkretnych, 
rzeczowych. O zwycięskich zadecydowali raczej miesz-
kańcy młodego pokolenia, radzący sobie z internetem. 
Taka ich wola.

 Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego Rafał Raj-
kowski poinformował o przyznaniu 5,6 mln zł na cie-
kawy projekt z dziedziny e-usług medycznych, którego 
benefi cjentami są dwa terenowe szpitale – Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Pionkach i podobna placówka w Nowym Mieście. 
Podobno będzie można za pośrednictwem nie tylko 
telefonu zamówić wizytę lekarską lub otrzymać w ten 
sposób inną cenną informację. Dyrektorzy szpitali 
w Nowym Mieście Irena Czerwińska i Pionkach Alek-
sander Gawlik podpisują właśnie umowy w tej sprawie 
z Rafałem Rajkowskim. 

 Wójt gminy Błędów Marek 
Mikołajewski w towarzystwie 
małżonki Mirosławy uczestni-
czył we mszy świętej podczas 
XV Pikniku w Błędowskich 
Sadach. Nic dziwnego, że po 
wielu dniach ciężkiej pracy 
przy organizacji tej wyjątkowej 
gminnej uroczystości, oddając 
się podniosłej atmosferze mo-
dlitw w intencji sadowników, 
najwyraźniej znalazł chwilę bło-
giego spokoju. A może sprawi-
ła to również obecność pięknej 
pani Mirosławy? Kto wie…

 Rowery wracają do łask, robią 
karierę. Już nie tylko wąskie gru-
py organizują rajdy. Czynią to też 
społeczności lokalne. Niedawno 
samorządy gmin: Jastrząb, Kowala 
i Orońsko zorganizowały II Rajd 
Rowerowy Szlakiem Powstańców 
Styczniowych na 40-kilometrowej 
trasie. Wzięło w nim udział oko-
ło 120 rowerzystów. Gmina Stara 
Błotnica w pojedynkę zorganizo-
wała większą grupę uczestników 
na trasie kilkakrotnie dłuższej. 
W pielgrzymce rowerowej na Ja-
sną Górę uczestniczyło 160 osób. 
Jechał z nami Ojciec Sebastian, 
uczestniczyło dużo młodych ludzi 
– informował wójt Marcin Koz-
drach. Na potwierdzenie przesłał 
załączoną fotkę.

 Wystawa najnowszych 
modeli Forda, zorganizowana 
podczas XV Pikniku w Błę-
dowskich Sadach przez jed-
nego ze sponsorów imprezy: 
BEMO MOTORS – FORD – 
Warszawa, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Wysta-
wione auta dokładnie obej-
rzeli też Justyna Brzezińska, 
szefowa wydziału promocji 
w Urzędzie i Jacek Adamski 
Sekretarz Gminy Błędów. 
Ich specjalną uwagę przykuł 
Ford Ranger. Nie ukrywali 
w rozmowie, że takich super 
pickapów życzą wszystkim 
sadownikom w gminie. 

 Druh Woj-
ciech Szmajda nie 
krył zadowolenia 
z otrzymanych 
gratulacji na gra-
wertonie. Przeka-
zał mu je Marian 
Kuś, wójt gminy 
Przyłęk. Jubileusz 
50-lecia OSP to 
właściwa okazja do 
wyróżnienia w ten 
sposób jubilata. 
Godny przy tym 
upowszechnienia.

Branża metalowa a kanikuła

Rowerem na Jasną Górę

Rangerem po gminie

Nareszcie 
błogi spokój?

Przecięcie wstęgi

Taka ich wola
Bez wychodzenia z domu

Na grawertonie...


