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Wielka inwestycja ruszyła
Radomska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej już wkrótce wzbogaci się o nowy obiekt o powierzchni 16 tys. 
metrów kwadratowych. W poniedziałek, 8 maja, zainaugurowano budowę nowoczesnego kompleksu spożywczo-przemysłowego 
QFG Sp. z o.o. Ławy fundamentowe częściowo już zostały wylane i za chwilę hale produkcyjne zaczną piąć się w górę.

Zakończenie prac budowlanych 
przewidywane jest na pierwszą po-
łowę 2018 roku. Znajdzie tu pracę 
docelowo ok. 600 osób. Rekruta-
cja na niektóre stanowiska już jest 
prowadzona, ale największe nabory 
pracowników mają być organizo-
wane pod koniec tego roku. Koszt 
inwestycji przewidziano na około 
170 mln złotych. 

QFG Food Sp. z o.o. należy do 
„Grupy QFG” i obejmuje podmio-
ty reprezentowane przez Jarosława 
Krzyżanowskiego. W ramach grupy 
zaplanowano szereg inwestycji ma-
jących na celu integrację produkcji 
„od jajka do gotowego produktu”, 
takich jak mieszalnia pasz, wylęgar-
nia piskląt, hodowla, ubój, rozbiór 
i przetwórstwo żywności. Ubojnia 
drobiu jest częścią z zaplanowanych 
w ramach Grupy QFG inwestycji 
mających zapewnić rozwój dotych-
czasowego biznesu i zintegrowanie 
produkcji na każdym jej etapie.

Inwestycja zlokalizowana jest 
przy ul. Energetyków na terenie Ra-
domskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
W zakładzie wykorzystane zostaną 
najbardziej zaawansowane techno-
logie uboju i rozbioru, pozwalające 
na uzyskanie docelowej wydajno-
ści nawet 270 tys. sztuk na dobę. 
Uwzględniają one też normy unij-
nego rozporządzenia dotyczącego 
dobrostanu zwierząt oraz zostały 
uzgodnione i zaakceptowane przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

– Ubojnia drobiu to kolejny ele-
ment dobrej współpracy z radom-
skimi przedsiębiorcami, bo fi rma 
QFG to radomska fi rma. To mece-
nas radomskiego sportu, radom-
skiej kultury – powiedział podczas 
inauguracji Radosław Witkowski, 
prezydent Radomia.

Początki QFG były skromne. 
Zaczęło się od rodzinnej fi rmy 
„Krzyżanowski”, która produ-

Kamień węgielny został wmurowany

kowała garmażerkę na polski 
rynek. W 2005 roku powstał za-
kład produkcyjny w Białobrze-
gach, w 2016 już pod szyldem 
QFG otwarto zakład produkcyjny 
w Pionkach. Firma specjalizuje się 
w wytwarzaniu „wygodnej żywno-
ści”, czyli gotowej do spożycia po 
podgrzaniu. W jej ofercie znajdują 
się dania z drobiu, wieprzowiny, 
wołowiny lub baraniny chłodzo-

ne, mrożone, sterylizowane 
i pasteryzowane, przygotowa-
ne w próżniowej technologii 
długiego gotowania sous-vide, 
a także panierowane, maryno-
wane i formowane. Głównymi 
odbiorcami wyrobów są sieci 
handlowe i gastronomiczne. 
Około 80 procent produkcji 
trafi a na rynki zagraniczne.

 Jacek Lombarski

Wizualizacja ubojni przy ulicy Energetyków

Podpis pod aktem erekcyjnym złożyli między innymi: prezes Jarosław Krzyżanowski i 
prezydent Radosław Witkowski
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Wielu chętnych do wymiany pieców

Będzie dodatkowy 
milion złotych!
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 500 wniosków o udzielenie dotacji na likwidację pieców 
węglowych. – Zdecydowałem zwiększyć kwotę na dotacje o milion złotych – poinformował pre-
zydent Radomia, Radosław Witkowski.

W budżecie miasta było zare-
zerwowane na ten cel pół miliona 
złotych. Ogromne zainteresowanie 
radomian otrzymaniem dotacji do 
wymiany systemu ogrzewania na 
ekologiczne źródło ciepła pokaza-
ło, że kwota ta okaże się niewystar-
czająca.

– Zdecydowałem zwiększyć 
kwotę na dotacje o milion złotych 
– mówi prezydent Witkowski, do-
dając: – Pomagamy mieszkańcom, 
jak na razie, wyłącznie z budżetu 
gminy, ponieważ budżet państwa 
nie przekazuje nam w tym roku 
żadnych pieniędzy na ten cel. 
Chcemy jednak wspierać miesz-
kańców, którzy piece węglowe 
zastępują innymi, bardziej przy-
jaznymi dla środowiska. Jestem 
przekonany, że każda złotówka 
wydana na ten cel z czasem się 
zwróci. To inwestycja w jakość 
powietrza, czyli w komfort życia 
w naszym mieście.

Zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej, na każde zlikwidowane pale-
nisko będzie przysługiwała dotacja 

w kwocie 200 złotych. Kolejne 200 
złotych wnioskodawca otrzyma za 
każdy kilowat zainstalowanej mocy 
cieplnej nowego, ekologicznego 
źródła.

Od dnia zakończenia naboru 
Urząd Miejski ma 30 dni na spraw-
dzenie wniosków pod względem 
formalnym. Zostanie sporządzona 
lista zakwalifi kowanych wniosków, 
uwzględniająca kolejność ich wpły-
wu do urzędu. Lista będzie podana 
do wiadomości publicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

informuje, że w dniu 16.05.2017 r. o godz.11.00 odbędzie się 

przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

przy ulicy Energetyków 16H 
w Radomiu:

– o powierzchni użytkowej  – 1585 m² (budynek mieszkalny 
 z 34 lokalami mieszkalnymi)
– cena wyjściowa – 562 500,00 zł
– wadium – 28 130,00 zł

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawar-
ciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez 
uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej 
przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność 
gospodarczą) – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyj-
nych nieposiadających rejestracji – aktualnego odpisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany 
nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność 
winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.

Wadium winno być uiszczone na podane niżej konto 
do dnia 15.05.2017 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Informacje dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca prawo użytkowania wieczy-
stego działki nr 62 o powierzchni 1585 m², udział wysokości 1/3 
części w prawie użytkowania wieczystego działek 9/19 o pow. 
1285 m² i 9/30 o pow. 2739 m², a także prawo własności budynku 
położonego na działce nr 62 stanowiącego odrębny od gruntu 
przedmiot własności.
Budynek ten to obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny, wielo-
rodzinny użytkowany jako mieszkania socjalne. 
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z zabudowaną nierucho-
mością gruntową obowiązek usunięcia bezumownych użytkowni-
ków lokali mieszkalnych we własnym zakresie i na własny koszt.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu 
VI wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
KW nr RA1R/00116452/3.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetar-
gów.

Opłaty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wy-
bierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez 
podania przyczyny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
048 384.06.40-42 wew. 329.

Przypomnijmy, że w 2014 i 2015 
roku, dzięki pieniądzom z budżetu 
miasta oraz dotacjom z rządowego 
programu Kawka, zostało zlikwi-
dowanych prawie 600 pieców wę-
glowych, które zastąpiono innymi 
systemami grzewczymi. Kwota, 
jaką miasto w latach 2014–2015 
otrzymało z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska wyniosła 
ponad 2,5 miliona złotych. Połowa 
to dotacja, a połowa – niskoopro-
centowana pożyczka. W efekcie 
zredukowano emisję pyłów o 24 
tony rocznie i szkodliwych gazów 
o ponad 1800 ton rocznie.

Działania miasta zostały bardzo 
dobrze ocenione przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska, który 
w zeszłym roku zaproponował wy-
korzystanie pieniędzy, pozostałych 
jeszcze z 2015 roku. Obietnica opie-
wała na prawie milion złotych dota-
cji i milion złotych pożyczki. Jednak 
ostatecznie, bez podania przyczyn, 
Narodowy Fundusz odmówił miastu 
Radom przekazania pieniędzy.

 (mz) UM

W Fabryce Broni szansa 
na wielkie kontrakty
Kilkadziesiąt pierwszych karabinów automatycznych MSBS przetestują żołnierze WOT z Podkarpa-
cia. Udane próby mogą otworzyć przed Fabryką Broni w Radomiu drzwi do wielkich kontraktów.

Producent modułowego sys-
temu broni strzeleckiej – radom-
ski Łucznik, dzięki rekordowym 
zamówieniom na wywodzące się 
z konstrukcji kałasznikowa kara-
binki Beryl (MON tylko w 2016 r. 
zakontraktowało 29 tys. sztuk bro-
ni za 175 mln zł) ma prawdziwe 
żniwa. MSBS to kolejna ogromna 
biznesowa szansa. Najnowsze pol-
skie karabinki przeszły w fabryce 
etap badań wstępnych i czekają na 
skierowanie na próby kwalifi kacyj-
ne, a potem do seryjnej produkcji 
– podaje „Rzeczpospolita”.

Zaakceptowanie broni przez 
wojsko mogłoby przyśpieszyć de-
cyzję o zamówieniach krajowych i 
eksportowych sięgających tysięcy 
sztuk i wielkoseryjnej produkcji 
modułowych karabinków w Rado-
miu – pisze „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina, że już 
na początku tego roku pisała, że 

nowa automatyczna broń polskiej 
konstrukcji trafi  najpierw do jed-
nostki obrony terytorialnej. W 
lutym, a potem w marcu, podczas 
spotkania z prezesami zbrojeniówki 
zapowiedział to szef MON Antoni 

Macierewicz. Pod koniec kwietnia 
o możliwość sprawdzenia przydat-
ności bojowej nowej broni strzelec-
kiej wystąpiło do MON dowództwo 
WOT.

 PAP

Wojska Obrony Terytorialnej mają być pierwszym poważnym kontrahentem Fabryki Broni na 
karabinki MSBS
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XX zbrojne starcie 
na iłżeckim zamku
Na przełomie kwietnia i maja zaroiło się na wzgórzu zamkowym, dominującym od wieków nad 
Iłżą. Od zeszłego roku nie są to jednak okuci w zbroję rycerze Jagiełły zatrzymujący się w Iłży 
w drodze na Grunwald, ale wojowie Bolesława Chrobrego i modni od kilku sezonów Wikingowie 
jarla Ragnara Lodbroka. Prawdziwy Lodbrok nie zmierzył się co prawda nigdy z naszym 
Bolesławem, ale na iłżeckim wzgórzu wszystko jest możliwe. Nawet i to.

Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa 
i starosta radomski Mirosław Śli-
fi rczyk powitali publiczność i zgro-
madzonych na zamkowym wzgó-
rzu wojów. Tym pierwszym życząc 
mocnych wrażeń i pogody, nie tyl-
ko ducha, a drugim niezłomności 
ducha i hartu w boju.

Jak co roku, uroczystego otwarcia, 
tym razem jubileuszowego turnieju, 
dokonał burmistrz Andrzej Moskwa 
słowami „XX Turniej Iłżecki uwa-
żam za otwarty”. I zaczęło się dziać.

Bojowe zawołania zgromadzo-
nych na placu drużyn, pobrzęki-
wanie mieczów i łomot toporów 
o drewniane, okute tarcze. Tak przy-
witali widzów i księcia Bolesława 
z Warowni Jamsborg wojownicy 

z Drużyny Grodu Piotrówka, Ma-
zowieckiego Sojuszu Grup Rekon-
strukcyjnych – Radom, Płock, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazo-
wiecki, Drużyny Grodu Arkona 
i Horodno, Drużyny Utugird Harde 
i Chorągwi Sandomierskiej.

Krąg honoru, walki „do upadłe-
go”, bitwy o most i turniej „1 na 1”, 
to było to, co najbardziej podobało 
się widzom, ale atrakcji było znacz-
nie więcej. Pokaz średniowiecznego 
tańca, targ niewolników, na którym 
można było zakupić „żywy towar”, 
igraszki plebejskie, walki na gumowe 
miecze i worki z sianem, i wiele innych 
wspólnych zabaw z publicznością. Za-
interesowaniem cieszyły się pokazy 
sokolników z grupy Vamcos z Czech. 

Burzę oklasków i fale śmiechu zebrała 
wspaniała aktorska Wędrowna Trupa 
Kuglarzy z Torunia prezentująca kli-
matyczną sztukę Sebastiana Fabiana 
Klonowica „Flis, to jest spuszczanie 
statków Wisłą” z 1595 roku.

Niemałą atrakcją był pokaz jeź-
dziecki grupy „East Riders” pod 
dowództwem Huberta Kaszuby, 
sprawnie prezentujący nie tylko 
musztrę kawaleryjską, ale równie 
cięcie łóz mieczem, zbieranie piką 
pierścieni i najważniejszą atrakcję, 
jaką jest przepisowa szarża Nie 
może się chyba odbyć bez niej ża-
den pokaz jeździecki.

Pogoda, mimo obaw i chłodu, 
jednak dopisała, tak zresztą jak 
i publiczność, która już kolejny, raz 
przekonała się, że warto było po-
święcić kilka godzin spędzonych na 
zamkowym wzgórzu. Wspomnie-
nia, refl eksje i dziecięce zabawy 
w rycerzy, dzięki zakupom doko-
nanym na stoiskach, będą jeszcze 
długo towarzyszyły uczestnikom 
turnieju. A w przyszłym roku, roz-
pocznie się kolejna „dziesiątka” 
zbrojnych zmagań na zamkowym 
wzgórzu. Oby tylko znów pogoda 
dopisała, a o tym już teraz zapew-
niają organizatorzy tegorocznych 
zapasów: Samorząd Iłżecki i Samo-
rząd Powiatu Radomskiego.

 Jacek Lombarski

XX Turniej Rycerski na iłżeckim zamku uważam za otwarty – powiedział burmistrz Andrzej Moskwa Przy dźwiękach muzyki nadeszli wojownicy

Ostra walka w „kręgu honoru”

Burmistrz Andrzej Moskwa i przewodniczący Rady Józef Skrobisz 
bacznie obserwowali zapasy wojów

Sześcioletni Antoś też chce być rycerzem Obowiązkowa szarża przed publicznością
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Jednogłośne 
skwitowanie wójta
Sesje budżetowe samorządowych gmin mają swój klimat. Radni, 
po uprzednim ustosunkowaniu się do sprawozdania wójta na posie-
dzeniach komisji, zajmują stanowisko w formie uchwał, opiniują-
cych jego działalność za rok poprzedni, oczywiście w realizacji zadań 
budżetowych.

Na sesji merytoryczną opinię 
przedstawia też Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej – 
Zespół w Radomiu, konfrontujący 
działalność wójta z uchwałami po-
dejmowanymi na sesjach i z obowią-
zującym w Polsce prawem.

Na środowej sesji absolutoryjnej 
Rady Gminy w Przyłęku jej obrady 
przebiegały sprawnie. Budżet 2016 
roku był rekordowy i poprawiany 
in plus uchwałami Rady Gminy 
w poszczególnych kwartałach 
i miesiącach. Potwierdzało to profe-
sjonalizm i skuteczność gospodarza 
gminy i jego współpracowników 
w staraniach o środki zewnętrzne. 
W szczegółach realizację budżetu 
omawiali – wójt Marian Kuś i skarb-
nik gminy Mirosława Witczak, 
a opinie i wynikające z nich wnioski 
przedstawiły m.in. przewodniczące 
merytorycznych komisji: Elżbieta 
Madejska – budżetowej i Teresa 
Woźniak – rewizyjnej.

Wójt Marian Kuś przypomniał, 
że uchwalony 29 grudnia 2015 
roku budżet Gminy Przyłęk na rok 
2016 po stronie dochodów wynosił 
19 630 608 złotych, a po stronie 
wydatków – 20 278 281 zł, w tym 
bieżących – 18,4 mln zł a majątko-
wych – 1,87 mln zł. Planowany defi -
cyt w wysokości 648 tys. zł miał być 
pokryty zaciąganymi kredytami.

W wyniku zmian w budżecie, 
wprowadzanych uchwałami Rady 
Gminy w Przyłęku lub zarzą-
dzeniami wójta, okazało się, że 
w rzeczywistości planowany budżet 
2016 roku, pod względem docho-
dów wynosił 25 873 408,45 zł, 
a pod względem wydatków – 
27 349 884,45 zł. Jego wykonanie 
na dzień 31 grudnia 2016 roku było 
jeszcze inne.

Z przedłożonych radnym mate-
riałów sprawozdawczych wynika, że 
w gminie Przyłęk w ubiegłym roku 
dochody budżetowe zostały zreali-
zowane w 98,36%, w tym własne 
gminy w 98,74% , dotacje w 96,32%, 
a tzw. subwencje w całości. 

 Jak było z wydatkami budże-
towymi? W zasadzie dobrym go-
spodarzem jest ten, to wyda mniej 
niż zamierzał, tym bardziej jeśli 
korzysta z kredytów lub pożyczek. 
W działalności samorządowej nie 
wszystko jest tak proste. Gmina 
Przyłęk plan wydatków budże-
towych roku ubiegłego zrealizo-
wała w 89,97%, w tym bieżące 
w 92,38%. Różnice najczęściej 
dotyczą rozliczania finansowego 
inwestycji. Przykład – realizację 
zadania pt. Przebudowa i roz-
budowa stacji uzdatniania wody 
w Załazach zakończono 31 grud-
nia 2016 roku, a zapłacono za jego 
wykonanie w styczniu bieżącego 
roku, czyli wydatek obciąży rok 
2017. Chodzi o niebagatelną sumę 
766 tys. zł. Realizacja innych in-

westycji też będzie dokończona 
w tym roku.

Do wydatków budżetowych 
gminy i jej rozliczeń fi nansowych 
za rok 2016, ustosunkowała się 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 
W przedłożonym na sesji protokole 
stwierdza, że na posiedzeniu w dniu 
20 kwietnia br. rozpatrzyła przedło-
żone przez Wójta Gminy sprawoz-
danie finansowe, sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2016 rok 
wraz z opinią Składu Orzekającego 
RIO w Warszawie oraz informację 

o stanie mienia komunalnego Gmi-
ny Przyłęk na dzień 31 grudnia 
2016 roku. Zdaniem Komisji Re-
wizyjnej przedłożone sprawozdanie 
Wójta Gminy nie budzi zastrzeżeń.

W konkluzji jednogłośnie orze-
kła: Na podstawie powyższej ana-
lizy Komisja ocenia pozytywnie 
wykonanie przez Wójta Gminy 
budżetu za rok 2016.

W gminach tę opinię uznaje się 
za bardzo miarodajną. Wójt Gmi-
ny Przyłęk już 4 kwietnia otrzymał 
ją na temat sprawozdania z wyko-
nania budżetu roku 2016, jakie, 
zgodnie z przepisami, przesłał 
27 marca. Odnosząc się do plano-
wanych i wykonanych dochodów 
oraz wydatków, zespół RIO opi-
niując pozytywnie sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu napisał 
m.in.: 

„Nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w zakresie wykazanych 
w sprawozdaniu źródeł dochodów 
i przeznaczenia wydatków na za-
dania własne, w tym na realizacje 
zadań obligatoryjnych i zadania 
zlecone… Nie stwierdzono zobo-
wiązań wymagalnych. Natomiast 
zobowiązania niewymagalne, któ-
re wystąpiły w omawianym okresie, 
mieszczą się w granicach upoważ-
nienia. Wykonane dochody bieżą-
ce przewyższały wydatki bieżące, 
co oznacza, że zachowana została 
relacja określona w art. 242 ust. 2 
ustawy o fi nansach publicznych. 
Na koniec 2016 roku osiągnięto 
nadwyżkę budżetową w kwocie 
840.706 zł. Łączna kwota długu na 
koniec roku 2016 zmniejszyła się 
w stosunku do roku ubiegłego 
i wyniosła 1.710.000 zł. Dług sta-
nowi 6,7% wykonanych dochodów 
ogółem. Obciążenie budżetu wy-
datkami na obsługę długu i rozcho-
dami na jego spłatę kształtowało się 
w 2016 roku poniżej maksymalne-
go dopuszczalnego wskaźnika usta-
lonego zgodnie z art. 263 ustawy 
o fi nansach publicznych…”

Przewodniczący Rady Gminy 
w Przyłęku Wojciech Szmajda 
27 kwietnia otrzymał opinie RIO 
przesłaną z kolei w odpowiedzi 
na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy. Oto jej kwintesencja: 
„Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie – Ze-
spół w Radomiu: Przewodnicząca – 
Jolanta Okleja, Członkowie: Witold 
Kaczkowski i Janina Filipowicz, 
uchwala, co następuje: „Opiniuje 
pozytywnie wniosek Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy w Przyłęku 
w sprawie udzielenia Wójtowi Ma-
rianowi Kuś absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2016 rok.

 Poddany pod glosowanie projekt 
uchwały odczytany przez Przewod-
niczącego RG Wojciecha Szmajdę 
został przez radnych przyjęty jed-
nogłośnie.

 Po gratulacjach, radni przystąpi-
li do procedowania dalszych punk-
tów porządku dziennego. Przyjęli 
m.in. plan rewitalizacji Gminy 
Przyłęk.

Po krótkiej przerwie, w tej sa-
mej sali konferencyjnej Gminnej 
Biblioteki Publicznej rozpoczęła 
się debata na temat bezpieczeństwa 
w gminie Przyłęk. Prowadził ją Za-
stępca Komendanta Powiatowego 
Policji Państwowej w Zwoleniu, 
nadinspektor Leszek Derlatka.

 (M.K.)

Prezydium sesji w Przyłęku. Przewodniczący Wojciech Szmajda zapowiada punkt 
obrad o udzielenie wójtowi absolutorium za realizację budżetu 2016 roku

Pracownicy UG podczas obrad

Za absolutorium opowiedzieli się wszyscy radni

Przewodniczący RG Wojciech Szmajda gratuluje wójtowi 
jednogłośnego poparcia

Po sesji wielu jej uczestników, wzięło udział w debacie społecznej na temat 
bezpieczeństwa w gminie

Teresa Woźniak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zgłasza wniosek 
podpisany przez wszystkich jej członków o udzieleniem absolutorium
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Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny

Organizatorzy prowadzonej przez Samorząd Woj.. Mazowieckiego kampanii pod hasłem 
zawartym w tytule, popularyzującej bezpieczne zachowania na drogach, mającej m.in. na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły, zawitali do Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kazanowie. 

Przedstawiciele WORD Radom 
z jego dyrektorem Dariuszem 
Piątkiem, radny Zbigniew Gołą-
bek – przewodniczący sejmikowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, wspierani przez 
druhów z Komendy Powiatowej 
PSP w Zwoleniu oraz policjantów 
prewencji i służby drogowej zwo-
leńskiej komendy i jej posterunku 
w Kazanowie, zjawili się, by prze-
kazać gimnazjalistom i uczniom 
podstawówki, a nawet przedszko-
lakom, cenną wiedzę, także prak-

tyczną. Podobną rolę spełniała 
Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy 
Kazanów, oraz pracownicy UG 
i gminni strażacy ochotnicy. Ocze-
kiwanych gości powitała Beata 
Przepiórka, dyrektor ZPO, wraz 
z rzeszą uczniów i gronem nauczy-
cielskim. Mile ich zaskoczyła infor-
mując, co w szkole już zrobili w tym 
dziele i dając do zrozumienia, że 
uczniowie dużo już wiedzą i czynią 
dla bezpieczeństwa nie tylko na dro-
gach, lecz także w każdej innej sy-
tuacji. Cząstkę swojej wiedzy prze-

każą uczestnikom spotkania także 
w formie artystycznej w postaci 
prezentowanych scenek sytuacyj-
nych, piosenek i tańców. 

Kurtuazja wymagała udziele-
nia głosu gościom, ich uważnego 
słuchania także podczas rozmów 
w niewielkich grupach i indywi-
dualnych pogawędek. Ci ważniej-
si przyjechali ze specjalistami od 
spraw bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, od szkoleń, udzielania 
pierwszej pomocy itp.

 Zabierający głos dyrektor Da-
riusz Piątek mówił o sprawach 
zwyczajnych, czasami nieprzewi-
dywalnych. Wydawało się np. że 
późna jesień i zima są okresami naj-
bardziej kapryśnymi. A tu okazuje 
się, że wiosenny kwiecień niewiele 
od nich odbiega. Były więc przy-
mrozki, szarugi, wiatry i ślisko na 
jezdniach. Trzeba uważać na kie-
rowców i zadbać o to, żeby być 
widocznym. Dlatego dyrektor Pią-
tek poinformował, że przyjechali 
z elementami odblaskowymi. Będą 
nimi obdzieleni wszyscy uczniowie. 
O zmierzchu lub w czasie szarugi, 
piesi nienoszący odblasków są spo-
strzegani przez kierowców dopiero 
z odległości 30–40 metrów. Noszą-
cych odblaski, kierowcy widzą z od-
ległości nawet ponad stu metrów. 

Radny sejmiku Zbigniew Gołą-
bek chętnie nawiązywał rozmowy 
indywidualne. Pochodzi przecież 
z tej gminy, z Kroczowa Mniej-
szego. Od lat pełni ważną funkcję 
w straży ochotniczej. Jest jej wice-
prezesem na Mazowszu. Strażacy 
z gmin są zazwyczaj pierwsi na 
miejscu wypadku drogowego, 
wyciągają rannych z rozbitych 
samochodów, udzielają im po-
mocy, zanim zjawi się karetka 
pogotowia. 

W opinii pani wójt, bezpieczeń-
stwo to także budowa dróg, utwar-
dzanie poboczy i układanie chodni-
ków. W tym roku gmina przeznacza 
w budżecie na drogownictwo 3 mln 
zł. Ważne jest poczucie bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców, o 
czym policjanci, w tym szef komi-
sariatu Jan Gogacz, mówią na lek-
cjach wychowawczych, zebraniach 
wiejskich i zaświadczają obecnością 
na imprezach lokalnych.

Duże zadowolenie wzbudziło 
wręczanie odblasków. Po tym akcie, 
rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe. 
Instruktor BRD Wojciech Haruba 
przygotowywał uczniów do jazdy 
rowerem na torze prób, a strażacy 
przyuczali ich do prawidłowego 
udzielania pierwszej pomocy. Inni 
robili sobie pamiątkowe fotki na tle 
rozwieszonych rekwizytów.

 (M.K.)

Inicjatywa wyszła z Mazowsza. Jej twarzą jest sam Adam Struzik marszałek województwa 
mazowieckiego. W Kazanowie przejęli ją uczniowie i ich wychowawcy

Uczniowie wyposażeni w znaki drogowe, piosenką i tańcem uczyli ich przestrzegania

Czyżby chór ufoludków?

Dorośli, w tym goście, oglądali uczniowskie występy i bili brawa

Dyrektor WORD Dariusz Piątek zapowiedział, że będzie wręczanie odblasków

Goście spotkania towarzyszą młodym szkolnym artystom, obdarowanymi elementami odblaskowymi
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Finał wdrażania projektu pn. 
„Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności 
publicznej w Powiecie Zwoleńskim”

Samorząd Powiatu Zwoleńskiego podsumował 26 kwietnia na uroczystej konferencji informacyjnej, trwającą od 2015 r. realizację projektu pod nazwą „Termomo-
dernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim”. Głównym celem projektu była popra-
wa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną.

– Mieszkańcy Powiatu Zwo-
leńskiego mają prawo być dumni 
z tych obiektów, na zewnątrz wy-
glądających jak nowe, a wewnątrz 
posiadających nowoczesne ogrze-
wanie, oświetlenie i świeże, zdrowe 
powietrze. Kosztowało to niebagatel-
ną sumę ponad 7,7 mln zł, z czego 
wkład Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i Norweskiego Mechanizmu, 
to ponad 6 mln zł. Po wybudowaniu 
obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-
-Technicznych w Zwoleniu, jeszcze 
większej wartości, które przekazali-
śmy w użytkowanie kadrze pedago-
gicznej i uczniom podczas obchodów 
15-lecia Samorządowego Powiatu 
Zwoleńskiego i zakończeniu projek-
tu informatyzacji, sfi nalizowaliśmy 
realizację trzeciego zadania też 
o bardzo dużym znaczeniu dla 
mieszkańców całego powiatu zwo-
leńskiego, ważnego zarówno pod 
względem nakładów, jak i znaczenia 
społecznego. Wymagało to opraco-
wania bardzo dobrego projektu i wie-
lu starań w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a następnie koordynacji 
także ze strony kierownictw instytu-
cji użytkujących wspomniane obiek-
ty użyteczności publicznej. Efektem 
jest znaczne obniżenie kosztów ich 
eksploatacji, głównie dzięki zmniej-
szeniu zużycia tradycyjnej energii, 
polepszenie warunków funkcjonal-
nych pomieszczeń, ochrony środo-
wiska oraz ich estetyki. Ważne jest 
także to, że roboty zostały wykonane 
bez przerwy w funkcjonowaniu tak 
ważnych instytucji, a to dzięki wza-
jemnemu zrozumieniu i życzliwości 
grup modernizacyjnych z użytkow-
nikami – podkreśla starosta zwo-
leński, Waldemar Urbański.

Starosta Waldemar Urbański 
przypomniał uczestnikom kon-

ferencji, wśród których byli nie 
tylko samorządowcy z powiatu 
i gmin oraz użytkownicy budynków 
użyteczności publicznej, lecz także 
przedstawiciele kierownictw wyłonio-
nych w przetargach fi rm wykonaw-
czych, że droga od złożenia wniosku 
o dofi nansowanie do zakończenia 
realizacji inwestycji trwała niemal-
że 5 lat. Zaczęło się w sierpniu 2013 
roku, kiedy został złożony wniosek 
o dofi nansowanie, poprzez zakwa-
lifi kowanie projektu w celu dofi -
nansowania go przez Komitet ds. 
Wyboru Projektów (maj 2014 r.), 
a po realizacji wniosku podstawowe-
go, rozszerzania projektu o kolejne 
budynki. Nie była to droga prosta, 
ale warta trudu, jaki stał się naszym 
udziałem.

Budynki: Szpitala, Przychodni 
Rejonowej, Zespołu Szkół Liceal-
nych oraz Domu Pomocy Społecz-
nej w Gródku zostały poddane głę-
bokiej termomodernizacji. Prace 
termomodernizacyjne oraz montaż 
odnawialnych źródeł energii na bu-
dynku Szpitala przy ul. Władysława 
Jagiełły 12 zostały zakończone, co 
prawda, już w czerwcu 2016, lecz 
na pozostałych budynkach roboty 
trwały do kwietnia 2017 roku.

Konferencja zakończyła się mi-
łym akcentem. Starostowie: Wal-
demar Urbański i Arkadiusz Su-
lima oraz przewodniczący Rady 
Powiatu w Zwoleniu Edward 
Rybak wręczali podziękowania 
przedstawicielom firm realizu-
jących projekt, użytkownikom 
budynków pomagających wyko-
nawcom robót termomoderni-
zacyjnych w ich wykonywaniu 
a także wielu pracownikom Sta-
rostwa Powiatowego w Zwoleniu 
zaangażowanym w przygotowanie 
i realizację niezmiernie ważnego 
przedsięwzięcia.

Podczas fi nalnej konferencji in-
formacyjnej, do prezentacji audio-
wizualnej przebiegu robót na po-
szczególnych budynkach, włączyli 
się wykonawcy prac. W przypad-
ku Szpitala SPZZOZ w Zwoleniu 
i Domu Pomocy Społecznej, reali-
zatorem inwestycji była warszawska 
fi rma Hydrochem DGE S.A. z jej 
prezesem Jarosławem Rękawkiem i 
kierownikiem kontraktu, Karoliną 
Perstynak.

Szpital SPZZOZ w Zwoleniu

Wykaz robót wykonanych ogól-
nej wartości 2 505 000 zł:
1. Zastąpienie kotłowni na paliwo 

stałe, węglowo-miałowej na ko-
tłownię kondensacyjno-gazową.

2. Wymiana stolarki drzwiowej 
9 sztuk i okiennej w ilości 217 
szt. oraz wyposażenie stolarki 
okiennej w nawietrzniki.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu z wymianą pokry-
cia dachowego.

4. Modernizacja instalacji we-
wnętrznej centralnego ogrzewa-
nia, wymiana grzejników, mon-
taż zaworów termostatycznych 
i podpionowych.

5. Poprawa wentylacji grawitacyj-
nej wspomaganej mechanicznie.

6. Montaż 75 kolektorów słonecz-
nych o łącznej mocy 108,8 kW.

7. Wymiana instalacji elektrycznej 
i opraw na typu LED 374 szt. 
o łącznej mocy 16,72 kW.

8. Montaż ogniw fotowoltaicznych 
w ilości 68 szt. o mocy 17 kW.
Wykonawcą inwestycji była fi r-

ma Hydrochem DGE S.A a całkowity 
koszt wyniósł 2 505 000,00 zł.

Budynek Zespołu Szkół 
Licealnych w Zwoleniu:

1. Wymiana źródła zasilania w cie-
pło – montaż instalacji kotłowni 

Starosta Zwoleński Waldemar Urbański omówił na konferencji korzyści z finalizowanego projektu

Przedstawiciele samorządu powiatowego zwiedzili nową kotłownię gazową wykonaną w zwoleń-
skim SPZZOZ w miejsce starej, tradycyjnej 

Starosta zwoleński W. Urbański (drugi z lewej), wicestarosta Arkadiusz Sulima (pierwszy z lewej) i Edward Rybak 
przew. Rady Powiatu (w środku) wręczają podziękowania reprezentantom firmy SGW BUDOWNICTWO Waldemar 
Stelmach Spółka Komandytowa Otrzymali je również inspektorzy nadzoru nad tą inwestycją

Uczestnicy konferencji z samorządu powiatowego, miasta Zwoleń oraz gmin – Policzna i Kazanów
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kondensacyjno-gazowej z auto-
matyką pogodową oraz pełnym 
wyposażeniem instalacji kotłow-
ni w niezbędne urządzenia.

2. Modernizacja instalacji wewnętrz-
nej centralnego ogrzewania, wy-
miana grzejników, montaż zaworów 
termostatycznych i podpionowych.

3. Wymiana stolarki drzwiowej 
3 szt. i okiennej 29 szt. oraz 
wyposażenie stolarki okiennej 
w nawietrzniki w ilości 106 szt.

4. Docieplenie przegród zewnętrz-
nych; ścian i stropodachu.

5. Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku.

6. Montaż 100 ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy 32 kW.

7. Wymiana istniejących opraw 
oświetlenia na oprawy typu LED 
w ilości 233 szt.

Wykonawcą inwestycji była fi r-
ma Energia Polska S.A. a całkowity 
jej koszt wyniósł 1 477 332,51 zł.

Budynek Przychodni Rejonowej:

1. Wymiana źródła zasilania w cie-
pło; zastąpienie lokalnej kotłow-
ni na paliwo stałe, na kotłownię 
kondensacyjno-gazową.

2. Docieplenie przegród zewnętrz-
nych; ścian i stropodachu.

3. Modernizacja instalacji we-
wnętrznej centralnego ogrzewa-
nia, wymiana grzejników, mon-
taż zaworów termostatycznych 
i podpionowych.

4. Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku.

5. Montaż 91 ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy 23,205 kW.

6. Wymiana istniejących opraw 
oświetlenia na oprawy typu LED 
w ilości 252 szt.
Wykonawcą inwestycji była fi rma 

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stel-
mach Spółka Komandytowa, a całko-
wity koszt wyniósł 952 032,00 zł.

Budynek Domu Pomocy 
Społecznej w Gródku:

1. Wymianę źródła zasilania 
w ciepło – zastąpienie lokalnej 
kotłowni na paliwo stałe na pom-
py ciepła.

2. Modernizacja instalacji we-
wnętrznej centralnego ogrzewa-
nia, wymiana grzejników, mon-
taż zaworów termostatycznych 
i podpionowych.

3. Wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej wyposażenie stolarki 
okiennej w nawietrzniki.

4. Docieplenie przegród zewnętrz-
nych budynku; ścian i stropu.

5. Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku.

6. Montaż 152 ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy 39,52 kW.

7. Wymianę istniejących opraw 
oświetlenia na oprawy typu LED 
w ilości 328 szt.
Wykonawcą inwestycji była fi r-

ma Hydrochem DGE S.A. a koszt wy-
niósł 2 471 314,90,00 zł.

Sprawna realizacja inwestycji, 
zgodna z założeniami, jest również 
zasługą operatywnego i rzetelnie 
prowadzonego nadzoru inwe-
storskiego, który nad 3 obiektami 
sprawowała fi rma MBM Maciaś 
z siedzibą w Lublinie.

Łączny koszt inwestycji wyno-
si 7 751 913,50 zł. Składają się na 
niego roboty budowlane, nadzór 
inwestorski oraz działania infor-
macyjno-promocyjne. Dofi nanso-
wanie z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego stanowi kwotę 
6 034 045,42 zł.

W wyniku realizacji wymie-
nionych wyżej inwestycji roczne 
ograniczenie emisji CO

2
 wyniesie 

2 796,08 [Mg/rok]. Zainstalowane 
kolektory oraz ogniwa fotowolta-
iczne pozwolą na produkcję ener-
gii ze źródeł odnawialnych w ilości 
309,23 [MWh/rok]. Poprawi się też 
estetyka obiektów.

Dzięki inwestycji, oprócz osią-
gniętego efektu ekologicznego 
i energetycznego znacznie po-
prawiła się estetyka obiektów, co 
z pewnością doceniają dyrektorzy 
i pracownicy jednostek je użytku-
jący, a także mieszkańcy powiatu 
zwoleńskiego.

Projekt pn. „Termomodernizacja 
i poprawa efektywności energe-
tycznej i ekologicznej budynków 
użyteczności publicznej w Powiecie 
Zwoleńskim” został zrealizowany 
przy wsparciu ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finanso-
wego na lata 2009-2014 Program 
Operacyjny PL04 Oszczędzanie 

Budynki poddane termomodernizacji w projekcie powiatu zwoleńskiego

Refleksją na temat prac wykonawcy dzielą się 
przedstawiciele kierownictwa warszawskiej 
firmy Hydrochem DGE S.A. 

Obdarzani podziękowaniami też się zreflektowali. Panie dyrektorki Honorata Dziwisz i Bożena Bary-
ła wręczyły starostom coś fajnego w płytkich koszyczkach, chyba jakieś oryginalne kwiaty. Zachęcą 
ich do dalszych działań pro publico bono

Z zadowoleniem przyjęli podziękowania: Jarosław Rękawek Prezes Hydrochemu i Karolina 
Perstynak kierownik kontraktu

Korzyści uzyskiwane z oszczędności energii obrazuje ta plansza

energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii. Operatorem Programu 
PL04 jest Ministerstwo Środowiska, 
w imieniu którego działa Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Beneficjentem projektu był Powiat 
Zwoleński, a w ramach projektu prze-
prowadzono kompleksową termomo-
dernizację 4 budynków użyteczności 
publicznej.

Wicestarosta A. Sulima i przew. Rady Edward Rybak wręczyli podziękowania także dla przedsta-
wicieli firmy Energia Polska S.A. 

Starostowie powiatu nie zapomnieli o szefach instytucji, którymi zarządzają. Wraz z przewod-
niczącym Rady Powiatu wręczyli podziękowania dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Honoracie 
Dziwisz, dyrektorowi SPZZOZ Krzysztofowi Jaroszowi i Monice Cygan dyrektor DPS w Gródku

Starosta Waldemar Urbański na koniec 
zostawił sobie pracowników inicjatywnych. 
Honoruje właśnie Kierownika Referatu Inwe-
stycji i Rozwoju Renatę Wólczyńską

Do pani sekretarz powiatu Edyty Sulimy po-
deszli szefowie zbiorowo. Miłym uśmiechem 
obdarzyła całą trójkę
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Wręczono tytuł 
Bibliotekarza Roku
Radomscy bibliotekarze świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017. Z tej okazji dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu – Anna Skubisz-Szymanowska wręczyła jednemu 
z pracowników tytuł Bibliotekarza Roku.

Bibliotekarzem Roku 2017 zosta-
ła Maria Kaczmarska – wieloletnia 
kierowniczka Działu Informacyj-
no-Bibliografi cznego, autorka lub 
współautorka wielu bibliografii 
tematycznych oraz bibliografii 
województwa radomskiego, współ-
twórczyni Radomskiej Biblioteki 
Cyfrowej.

Za pracę dziękował biblioteka-
rzom prezydent Radomia Rado-
sław Witkowski, który podkreślał, 
że gmina od kilku lat sukcesywnie 
poprawia infrastrukturę miejskich 

Arak z GBP w Jedlni-Letnisku, Agata 
Chmielewska, Ewa Gerlach i Małgo-
rzata Mamnicka z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pionkach.

Nagrodę Starosty z rąk Włodzi-
mierza Bojarskiego odebrały: Elż-
bieta Aderek – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wolanowie i Jadwiga 
Romanowska – Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Skarysze-
wie.

 UM Radom

Pionki: Z XL Mazowieckiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Pionki były gospodarzem fi nału eliminacji wojewódzkich jubileuszowego XL Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zbigniew Gołąbek, Wiceprezes 
Mazowieckiego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Warszawie, od lat orga-
nizujący eliminacje na Mazowszu przypomniał, że wszystko zaczęło się od Olimpiady Wiedzy 
Pożarniczej, adresowanej do młodzieży szkół b. województwa radomskiego.

Inspiratorem olimpiady, zanim 
wystartował turniej krajowy, był 
pedagog druh Marian Kuderski 
z Radomia, organizator m.in. Mło-
dzieżowych Drużyn OSP. Podczas 
tegorocznych eliminacji turnieju, 
wspólnych dla miasta i powiatu 
radomskiego, radni sejmiku – Zbi-
gniew Gołąbek i Rafał Rajkowski 
wręczyli sędziwemu prekursorowi 
– druhowi Kuderskiemu Pamiątko-
wy Medal PRO MASOVIA. Pionki 
na rolę gospodarza jubileuszowego 
Turnieju zasłużyły profesjonalizmem 
i aktywnością miejscowego Ośrodka 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
PSP. Finał 40. eliminacji wojewódz-
kich odbył się w Centrum Aktyw-
ności Lokalnej, czyli popularnym 
przedwojennym KASYNIE, zbudo-

wanym w 1930 roku przez Państwo-
wą Wytwórnię Prochu i Materiałów 
Kruszących. Rewitalizowane służy 
współczesnym Pionkom.

W fi nale eliminacji mazowieckich 
w Pionkach uczestniczyło ponad stu 
laureatów 38. przeglądów powiato-
wych, przeprowadzonych w trzech 
kategoriach: szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Przybyli na nie: st. bryg. 
Jarosław Kurek Komendant PSP 
Mazowsza i dh Antoni J. Tarczyń-
ski, Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wództwa Mazowieckiego ZOSP RP. 
Samorząd Pionek reprezentowała 
wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-
-Buczek. Przebieg fi nału eliminacji 
bacznie śledził wiceprezes OSP Ma-
zowsza dh Zbigniew Gołąbek.

Po ofi cjalnym otwarciu turnieju, 
do pracy w ośrodku PSP przystąpiła 
komisja konkursowa pod przewod-
nictwem bryg. Pawła Fliszkiewicza, 
naczelnika ośrodka PSP w Pion-
kach. Po jej zakończeniu, strażacy 
zawodowi zaprezentowali uczest-
nikom eksperymenty ukazujące 
niebezpieczeństwa, jakie powstają 
podczas nieprawidłowego gaszenia 
płonącego oleju i niewłaściwego 
przeciwdziałania ulatniającemu się 
gazowi oraz pokazali prawidłowe 
ratowanie pasażera uwięzionego 
w samochodzie, w wyniku wypad-
ku drogowego.

Po pokazie, w CAL, odbył się pu-
bliczny sprawdzian ustny. Do dwóch 
miejsc otwierających drogę do fi -
nału XL Ogólnopolskiego Turnieju 

Działu Gromadzenia i Opracowa-
nia Zbiorów, Krzysztof Majerczyk – 
kierownik Wypożyczalni i Czytelni 
Zbiorów Multimedialnych, Marta 
Trojanowska – pracownik Działu 
Promocji Książki i Biblioteki.

Dyrekcja wyróżniła także listami 
gratulacyjnymi pracownice bibliotek 
powiatu radomskiego. Znalazły się 
wśród nich: Teresa Niewczas – kie-
rownik MGBP w Iłży, Zofi a Maj – 
dyrektor GBP w Zakrzewie, Barbara 

bibliotek. W zeszłym roku otwarto 
nowe, 400-metrowe centrum bi-
blioteczne na Ustroniu, w tym roku 
zostanie oddana do użytku powięk-
szona i wyremontowana fi lia MBP 
przy ul. Zientarskiego, przygoto-
wana zostanie też dokumentacja 
potrzebna do generalnego remon-
tu głównej siedziby MBP przy ul. 
Piłsudskiego. Prezydent podkreślił 
również, że coraz lepiej układa się 
współpraca miasta ze Starostwem 
Powiatowym w Radomiu (radom-
ska MBP wykonuje zadania powia-

tu w zakresie prowadzenia powia-
towej biblioteki publicznej).

Podczas święta dyrektor MBP 
wyróżniła też kilku bibliotekarzy 
za zaangażowanie w pracę. Wśród 
nich znaleźli się: Anna Pruska – 
kierownik fi lii nr 3, Dorota Praw-
da – kierownik fi lii nr 1, Katarzyna 
Siudzińska – pracownik fi lii nr 1, 
Kinga Olbromska-Miłosz – kierow-
nik fi lii nr 16, Dorota Kowalik-Nie-
nartowicz – pracownik fi lii nr 16, 
Ewa Boruch – pracownik fi lii nr 16, 
Małgorzata Podkańska – pracownik 

Wiedzy Pożarniczej w Krakowie, 
startowało po trzech zawodników 
z każdej kategorii wiekowej, najlep-
szych w części pisemnej. Tu udziela-
li odpowiedzi na 9 pytań pisemnie. 
Uzyskiwane punkty ukazywały się 
na dużym ekranie. Oto końcowa 
punktacja:

Kategoria szkoły podstawowe: 
1. Teofi l Łaszewski (pow. prusz-
kowski) – 20 pkt, 2. Karolina Ły-
siak (pow. garwoliński) – 16 pkt, 3. 
Jakub Pągowski (pow. makowski) 
– 15 pkt. 

Kategoria szkoły gimnazjalne: 
1. Julia Brzuska (pow. ostrowski) 
– 16 (25) – pkt, 2. Kacper Byzdra 
(pow. zwoleński, PG Przyłęk) – 16 
(24) pkt, 3. Mikołaj Matuszewski 
(pow. płocki) – 14 pkt.

Kategoria szkoły ponadgimna-
zjalne: 1. Kamil Rosa (pow. prusz-

kowski) – 20 pkt, 2. Kamil Dęb-
ski (pow. żyrardowski ) – 13 pkt, 
3. Filip Witeczek (pow. płocki) – 8 pkt. 
Liczby podane w nawiasach ozna-
czają ilość punktów uzyskanych 
przez laureatów gimnazjalistów 
w części pisemnej eliminacji.

Komisja konkursowa podkreśli-
ła wyrównany poziom odpowie-
dzi uczestników fi nału eliminacji 
województwa mazowieckiego, 
życząc zdobywcom dwóch pierw-
szych miejsc w poszczególnych 
kategoriach sukcesu podczas fi nału 
ogólnopolskiego w Krakowie (2–4 
czerwca). Zdobywcy dwóch pierw-
szych miejsc zostali uhonorowani 
okazałymi pucharami. Pozostali 
zawodnicy otrzymali dyplomy 
i upominki, wręczane im przez or-
ganizatorów i fundatorów. 

(M.K)

Najlepsi w konkurencji szkoły gimnazjalne. Od prawej: Julia Brzuska, Kacper Byzdra z PG Przyłęk, Mikołaj Matuszewski oraz honorujący laureatów: 
wiceburmistrz Pionek Jolanta Sarnecka-Buczek, komendant PSP Mazowsza st. bryg. Jarosław Kurek i wiceprezes OSP Mazowsza Zbigniew Gołąbek
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W dniu 18 kwietnia br. Lokalna 
Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” zakończyła 
kolejne nabory wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w ramach zakresów 
tematycznych:

– Podejmowanie działalno-
ści gospodarczej (limit środków 
w naborze 210 tys. zł), 

– Rozwijanie działalności gospo-
darczej (limit środków w naborze 
1,5 mln zł).

Do biura LGD spłynęło 22 pro-
jekty na łączną kwotę dofi nanso-

wania 3 873 128,00 zł. Najwięk-
sze zainteresowanie możliwością 
pozyskania środków dało się 
zauważyć wśród mieszkańców 
gminy Zwoleń – łącznie złożono 
5 wniosków. Pozostałe spłynęły 
odpowiednio z gmin: Jastrzębia 
(4 wnioski), Jedlnia-Letnisko, 
Gmina Miasto Pionki oraz Po-
liczna (po 3 projekty), Gózd 
(2 wnioski), Tczów (1 wniosek) 
oraz Kazanów (1 wniosek).

W okresie trwania naboru poten-
cjalni benefi cjenci bardzo chętnie 
korzystali z bezpłatnego doradztwa 
świadczonego przez pracowników 
biura LGD. Powodzeniem cieszy-
ły się również szkolenia dotyczące 
samego wypełniania dokumentacji 
aplikacyjnej, gromadzenia niezbęd-

nych załączników i przygotowania 
poprawnego biznesplanu. 

Posiedzenie Rady Stowarzysze-
nia mające na celu ocenę złożonych 
projektów zaplanowano na dwa dni 
– 11 i 12 maja br. – ze względu na 
dużą liczbę wniosków oraz złożone 
procedury oceny. 

O wynikach prac Rady Stowarzysze-
nia pisać będziemy w kolejnym nume-
rze TR, a wszystkich zainteresowanych 
odsyłamy na stronę www.dir.zwolen.
com – tam już wkrótce listy rankingo-
we wraz z przyznaną oceną punktową. 

Zachęcamy do kontaktu z biurem 
LGD: Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 
26-700 Zwoleń, tel. 48 676 20 29, 
s t ow ar z y s z e n i e d i r @ t l e n . p l , 
www.dir.zwolen.com 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ochotnicze 
Hufce Pracy 
w służbie 
młodzieży
W dniu 25 kwietnia br. odbyły się Targi Pracy i Edukacji 
w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu. 
Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Henryk Słomka, 
Dyrektor CEiPM w Radomiu. Podczas imprezy zaprezen-
towali się pracodawcy z regionu radomskiego, jak również 
przedstawiciele oświaty oraz instytucje rynku pracy. Posia-
dali oni atrakcyjne oferty, z których skorzystać mogli zarów-
no osoby bezrobotne, jak również młodzież ucząca się.

Na Targach była również możli-
wość zapoznania się z ofertą jedno-
stek OHP, a także spotkania z do-
radcą zawodowym, pośrednikiem 
pracy oraz specjalistą ds. rozwoju 
zawodowego. Podczas spotkania 
z doradcą zawodowym osoby za-
interesowane miały możliwość 
określenia swoich predyspozycji 
zawodowych, umiejętności i za-
interesowana. Część osób spośród 
przybyłych przyniosły ze sobą CV 
oraz listy motywacyjne, w celu 
skonsultowania treści posiadanych 
dokumentów aplikacyjnych. 

Różnorodność ofert pracy za-
prezentowanych przez zaproszo-
nych przedsiębiorców oraz bogata 
gama usług proponowanych przez 
CEiPM sprzyjały dużemu zaintere-
sowaniu zorganizowaną imprezą. 

Ochotnicze Hufce Pracy, jako in-
stytucja rynku pracy, realizują kom-
pleksową działalność w zakresie ryn-
ku pracy adresowaną do młodych 
ludzi w wieku 15–25 lat. W ramach 
tej działalności świadczone są bezpłat-
ne usługi w następujących formach: 
pośrednictwo pracy, poradnictwo 
zawodowe i informacja zawodowa, 
warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy, organizacja szkoleń, programy 
rynku pracy. Zadania te są realizowa-
ne poprzez doradztwo, poradnictwo, 
pośrednictwo pracy, organizacje szko-
leń, programy rynku pracy. 

Ochotnicze Hufce Pracy realizu-
ją również projekty współfi nasowa-

ne ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Oferta ta skie-
rowana jest do młodych ludzi 
w wieku 18–24 lat, którzy pozo-
stają bez zatrudnienia, nie uczą 
się, posiadają niskie kwalifi ka-
cje zawodowe lub nie posiadają 
ich wcale. W ramach projektu 
realizowane są różne formy 
wsparcia tj. doradztwo zawodo-
we, pośrednictwo pracy, zajęcia 
z psychologiem. Uczestnicy we-
zmą udział w warsztatach kre-
owania wizerunku, w ramach 
których będą mogli skorzystać 
z usług stylisty, kosmetyczki 
i fryzjera. Głównym założeniem 
projektów jest podniesienie lub 
zdobycie kwalifi kacji zawodo-
wych poprzez uczestnictwo 
w kursach zawodowych, po 
których będzie możliwość wy-
korzystania wiedzy w praktyce 
na stażu zawodowym. 

Kadra OHP podczas Tragów Pracy i Edukacji, od prawej Henryk Słomka – dyrektor, Anna 
Mroczkowska – wychowawca, Małgorzata Zbrowska – doradca zawodowy, Anna Malczew-
ska – pośrednik pracy
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

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

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

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

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

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

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

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

OGŁOSZENIA

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.
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Europejski Dzień Sąsiada na radomskim Obozisku

Swojsko i rodzinnie
Sąsiedzkie spotkanie przy muzyce i wspólnym stole zorganizował w środę 3 maja Miejski Ośro-
dek Kultury „Amfi teatr” w Radomiu. Była gorąca zupa, potrawy z grilla, słodkie ciasta, a do 
tańca grała Kapela Podwórkowa „Halniacy”.

– Pomysł na zorganizowanie ta-
kiego spotkania inspirowany był ob-
chodzonym w całej Europie Dniem 
Sąsiada. To okazja, by mieszkańcy 
danej dzielnicy lub miejscowości 
włączyli się w organizację pikniku 
i wspólnie spędzili czas – mówi Anna 
Dudziak z MOK „Amfi teatr”. – Ośro-
dek realizuje projekt „Kreatywni ra-
zem. Cały Radom w Amfi teatrze” 
– dodaje Anna Dudziak, będąca ko-
ordynatorem projektu. Wyjaśnia, że 
inicjatywy zawarte w projekcie mają 
na celu nawiązanie bliższych relacji 
z mieszkańcami, także po to, aby ofer-
ta imprez kulturalnych „Amfi teatru” 

spełniała ich oczekiwania. W tym 
celu projekt uwzględnia ogłoszenie 
konkursu na inicjatywy kulturalne, 
które mogą zgłaszać radomianie. Ini-
cjatywy, które zwyciężą w konkursie 
będą realizowane od sierpnia do li-
stopada br. z udziałem mieszkańców 
przy merytorycznym i fi nansowym 
wsparciu MOK Amfi teatr. Do udzia-
łu w projekcie organizator zaprasza 
radomską młodzież oraz seniorów, 
w szczególności zamieszkujących 
osiedle Obozisko – otoczenie siedzi-
by MOK.

Piknik zorganizowany z okazji 
Dnia Sąsiada, mimo braku sło-

necznej pogody, był bardzo udany. 
Uczestniczyły w nim całe rodziny. 
Próbowano obiadowego menu, 
tańczono przy akompaniamen-
cie „Halniaków”, a dzieci mogły 
skorzystać ze specjalnie dla nich 
urządzonego kącika zabaw. Uroku 
dodawała sceneria Parku im. Jacka 
Malczewskiego.

LOGO 1
Organizację Dnia Sąsiada dofi -

nansowano ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach Pro-
gramu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2017.

 Jac

ZUS testuje 
doradców 
emerytalnych
Ważna informacja dla tegorocznych emerytów: ZUS testuje 
nowe rozwiązanie, które usprawni proces przechodzenia na 
emeryturę. Mowa o doradcach emerytalnych w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych.

Pod koniec roku będzie rekor-
dowo dużo osób, które zgłoszą się 
do ZUS po świadczenie. Wszystko 
za sprawą obniżenia powszechnego 
wieku emerytalnego. Zakład już od 
dłuższego czasu przygotowuje się do 
wejścia w życie nowych przepisów.

Z jednej strony są to działania 
w zakresie IT obejmujące zmianę 
algorytmów wyliczania świadczeń 
w Kompleksowym Systemie Infor-
matycznym ZUS. Z drugiej strony 
Zakład przygotowuje się do wzmo-
żonej obsługi klientów i zapewnie-
nia im pełnej informacji dotyczącej 
indywidualnych uprawnień eme-
rytalnych. W tym celu od lipca we 
wszystkich placówkach ZUS w kraju 
pojawi się 595 specjalnych dorad-
ców emerytalnych. Łącznie na te-
renie południowego Mazowsza bę-
dzie ich aż 13, z czego 3 znajdzie się 
w samym Radomiu.

Doradca wyjaśni klientom – po-
tencjalnym emerytom – od czego 
zależy wysokość emerytury, a do-
datkowo wyliczy w kalkulatorze 
emerytalnym wysokość progno-
zowanego świadczenia w zależno-
ści od wskazanego przez klienta 
momentu zakończenia aktywności 
zawodowej. Tym samym pośrednio 
doradcy podpowiedzą, kiedy warto 
skorzystać z uprawnień emerytal-
nych, tak by cieszyć się z wyższego 
świadczenia. Decyzję w tej sprawie 
podejmie już sam klient.

– Większość rozwiązań, które 
Zakład proponuje swoim klientom, 
najpierw testowana jest w kilku wy-
branych oddziałach. Stało się tak 
również w przypadku doradców eme-
rytalnych. Klienci ZUS w II oddziale 

w Warszawie i oddziale w Zabrzu 
skorzystają z nowej usługi już teraz, 
następnie w lipcu Zakład udostępni 
ją potencjalnym emerytom w całej 
Polsce – informuje Piotr Olewiński, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS.

– Po skorzystaniu z porad naszego 
doradcy poprosimy klientów o wy-
pełnienie ankiety, która podsumuje 
wizytę w Zakładzie pod kątem udzie-
lonych informacji emerytalnych. 
Dzięki ankietom będziemy mogli le-
piej przygotować się na wprowadze-
nie doradców emerytalnych w całym 
kraju – wyjaśnia z kolei Magdalena 
Mazur-Wolak, dyrektor departamen-
tu obsługi klientów ZUS. – Opinie 
klientów wyrażone w ankietach są 
dla nas ważne, wpłyną bowiem na 
ostateczny kształt usługi. Liczymy, 
że dzięki nim lepiej dostosujemy ją 
do potrzeb informacyjnych klientów 
– dodaje rzecznik.

Pełne wdrożenie doradców eme-
rytalnych w całej Polsce nastąpi 
w lipcu. Aby skorzystać z ich usługi 
wystarczy na dyspenserze/biletoma-
cie w ZUS wybrać kategorię spraw 
„Emerytury/Renty”, a następnie 
usługę „Doradca emerytalny”. Za-
kład przypomina jednocześnie, że 
wniosek o emeryturę można skła-
dać już na 30 dni przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego, czyli pierwsze 
wnioski z tytułu obniżonego wieku 
emerytalnego będzie można składać 
już 1 września. – Wcześniej jed-
nak, bo już w wakacje, zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na salę 
obsługi klientów do skorzystania 
z usług doradców ds. emerytalnych 
– czytamy na stronie ZUS-u.

 (mz) ZUS
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 Strażacy-ochotnicy z czterech powiatów: kozienickiego, lipskiego, puław-
skiego i zwoleńskiego, już czwarty raz uczestniczyli w pielgrzymce do sank-
tuarium w Wysokim Kole w przeddzień imienin swego patrona solenizanta. 
Jego proboszczem jest ks. Szymon Mucha, też druh ochotnik i to bardzo 
ceniony. W tym roku został uhonorowany Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Dekorował go druh Zbigniew Gołąbek, wiceprezes Zarządu 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w asyście Andrzeja 
Junga Starosty Kozienickiego, a właściwie kilkuset druhów uczestniczących 
w strażackiej pielgrzymce. Było wzniośle i uroczyście, lecz bez… toastów.

 Panu Henrykowi Słomce, Członkowi Zarządu Powiatu Radomskiego 
i dyrektorowi OHP pstryknęliśmy fotkę podczas ważnej uroczystości roz-
poczęcia budowy zakładu, który perspektywicznie zatrudniać ma około 600 
osób. Wprawdzie chodzi m.in. o ubojnię, ale usytuowana na obrzeżach miasta 
nie zaszkodzi, raczej przyczyni się do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia 
w Radomiu i powiecie. Panu Jarosławowi Krzyżanowskiemu należy się po-
dziękowanie za podjęcie decyzji o inwestowaniu w Radomiu. Panu Heniowi 
Słomce, za towarzyszenie przy powstawaniu pracodajnej fi rmy. 

 Rzadko zdarza się, by w jednym chórze występowali uczniowie i nauczycie-
le, wraz z dyrektorami. Tymi dyrektorkami są Beata Przepiórka i jej zastępczyni 
Teresa Król. Obie panie wystąpiły w kaskach. Świadkami wydarzenia byliśmy 
w Kazanowie, w Zespole Placówek Oświatowych. Taki urozmaicony chórek 
zaprezentował się w nieofi cjalnej części spotkania promującego kampanię 
społeczną znaną pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Więcej 
na str.  5.

 Mimo że pogoda nie dopisała, 
tegoroczne uroczystości 3-Majo-
we przed Kościołem Garnizo-
nowym w Radomiu były bardzo 
udane. Wielu uczestników mile 
wspomina defi ladę pododdzia-
łów WP i formacji mundurowych. 
A defi ladę kończył szwadron uła-
nów. Szczególnie panie zerkały 
w stronę historycznych jeźdźców, 
choć na skroni niejednego z nich 
pojawiła się już siwizna.

 Niespodzianką Targów Pracy 
OHP zorganizowanych w Rado-
miu była grupa artystyczna złożona 
z uzdolnionej młodzieży pobierają-
cej naukę w szkołach prowadzonych 
przez ZDZ. Należą do niej m. in. przy-
szli fryzjerzy. Zespół dał się już poznać 
ciekawymi występami w przestrzeni 
publicznej. Powierzchnia wystawowa 
Targów była, co prawda, zbyt mała, by 
dziewczęta i chłopcy mogli pokazać, 
co potrafi ą. Ale co niektóre panie, 
młodzi wykonawcy bardzo przestra-
szyli strzałami z pistoletów.

 Bojaźń przed wybuchem gazu jest dość po-
wszechna. Ale żeby groźny był olej używany do 
przypiekania jadła? Strażacy PSP z ośrodka szko-
leniowego w Pionkach udowadniali uczestnikom 
eliminacji wojewódzkich, że może być nie mniej 
groźny. Dowód – załączona fotka.

 Obrady środowej sesji Rady Gmi-
ny w Przyłęku, zwanej absolutoryjną, 
wymagały ustalania w przerwie szcze-
gółów między reprezentantem władzy 
uchwałodawczej czyli przewodni-
czącym Rady Gminy Wojciechem 
Szmajdą (z prawej) i wspomagającą 
go kierowniczką biura Stanisławą 
Krakowiak a wójtem Marianem Kuś 
i skarbnikiem gminy Mirosławą Wit-
czak (druga z prawej). Uzgodnili je 
w przerwie i obrady przebiegły bardzo 
sprawnie. O tym, z jakim skutkiem, 
na str.  4.

 Burmistrz Iłży An-
drzej Moskwa i przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Józef Skrobisz wpraw-
dzie nie toczyli zwycię-
skich pojedynków, ale 
byli bardzo zadowoleni 
z przebiegu Rycerskiego 
Turnieju, któremu patro-
nują. O powodach ich ra-
dości na str.  3.

Za Zasługi dla Pożarnictwa

Po udanym
turnieju

Ułani, 
ułani..

Wreszcie większa firma

Śpiewająca szkoła

Strzygą, tańczą i śpiewają

Dobrze mieć jasność

Płonący olej 


