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WIELKIE 
OTWARCIE
CZWARTEK 14 GRUDNIA W RADOMIU
Więcej informacji na ostatniej stronie. 

Otwarcie już w sobotę 16 grudnia, godz. 11:

Restauracje 
JON’S BURGERS & GRILL 
oraz BOLEK i LOLEK IV
powitają Cię szampanem 
16 grudnia, o godzinie 11, otwierane są w Radomiu dwie atrakcyjne  restauracje zlokalizowane 
w budynku Domu Handlowego SEZAM przy ulicy Żeromskiego nr 42 (skrzyżowanie 
z ul. Moniuszki). Gospodarze restauracji o oryginalnych nazwach JON’S Burgers & GRILL oraz 
„Bolek i Lolek IV” zapraszają konsumentów, jako gości, na to niecodzienne wydarzenie.

Każdy konsument odwiedzający 
restauracje, w dniu otwarcia (godz. 
11.00 do 21.00), podczas gratisowe-
go poczęstunku lampką szampana 
i  okolicznościowym tortem, będzie 
mógł dowiedzieć się więcej o tej in-
nowacji gastronomicznej.

O atrakcyjności i oryginalno-
ści zlokalizowanych pod jednym 
adresem dwóch restauracji otwie-
ranych w budynku SEZAM, infor-
muje skrótowo ich manager Filip 
Parszewski. – Restauracja JON’S 
BURGERS & GRILL, jak podpo-
wiada jej anglojęzyczna nazwa, 

nastawiona jest na konsumentów 
smakującym w burgerach i gril-
lach, takich jak szaszłyki, żeberka 
itp. „BOLEK i LOLEK” jest już 
czwartą w Radomiu restauracją 
tej sieci. Dwie funkcjonują już 
w Centrum Handlowym „PRZY 
STRUGA” i na osiedlu Ustronie, 
a oznaczona numerem 3 restaura-
cja przy ul. Wernera przygotowy-
wana jest do prowadzenia  usług 
gastronomicznych. Restauracja 
„BOLEK i LOLEK IV”, rozpoczyna-
jąca 16 grudnia działalność przy ul. 
Żeromskiego nr 42, preferuje dania 

kuchni polskiej, serwując potrawy 
przygotowywane na miejscu. Kon-
sument sam wybiera w podgrzewa-
nym bemarze danie podstawowe 
i komponuje do niego dodatki 
w rodzaju: ryżu, kaszy czy ziem-
niaków oraz warzywnych surówek 
i deserów. Restauracja oferuje danie 
dnia w cenie 9,99 zł. Przez pierw-
sze 3 dni funkcjonowania, tj. 16, 17 
i 18 grudnia w „BOLKU i LOLKU 
IV” obowiązywać będzie obniżka 
dania dnia do 6,99 zł, w restauracji 
,,JON’S – klasik burgera będzie 
można zjeść w cenie 10 zł.

Restauracje zajmują się or-
ganizacją imprez okoliczno-
ściowych: urodzin, chrzcin, ko-
munii, osiemnastek, jubileuszy, 
rocznic ślubu, przyjąć rodzin-
nych, towarzyskich, świątecz-
nych itp. Godziny otwarcia: 9.00 
do 21.00. 
Kontakt: kom. 530 318 100, 
mail: fi lip.parszewski@bolek-lolek.pl 
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Rehabilitacja w Policznie na „szóstkę”
„Władze gminy powinny pomagać mieszkańcom w przezwyciężaniu różnego rodzaju barier 
i pokonywaniu trudności”. Nie jest to hasło przedwyborcze, ani tym bardziej slogan reklamowy, 
ale realia życia mieszkańców gminy Policzna. Najświeższym znakiem tej deklaracji jest nowa 
siedziba Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie, uroczyście oddana do użytkowa-
nia 1 grudnia br.

– Gdybyśmy ten obiekt otwierali 
kilka dni później – powiedział wójt 
gminy Policzna Tomasz Adamiec 
– z pewnością znalazłoby się gro-
no osób, które przypisywałyby to 
zasłudze Świętego Mikołaja... i jest 
w tym odrobina prawdy, ale nie jest 
to zasługą jednego Mikołaja. My 
w Gminie Policzna mamy 15 ta-
kich Mikołajów. To panie i panowie 
radni z przewodniczącym Pawłem 
Jędrą na czele, bez chwili wahania 
udzielili jednogłośnego poparcia 
dla pomysłu budowy Centrum 
Rehabilitacji i siedziby Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Policznie.

Na siedzibę placówki postano-
wiono wykorzystać istniejący bu-
dynek po dawnym barze „Przystań”, 
będący własnością Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Już w zeszłym roku wykupiono od 
spółdzielni teren i sporządzono 
dokumentację projektowo-kosz-
torysową. W ramach modernizacji 
dokonano niezbędnych przeróbek 
obiektu, rozbudowano go, ocieplo-
no i zamontowano nowe ogrzewa-
nie. W nowej siedzibie znajdują się 
doskonale wyposażone gabinety do 
hydroterapii, magnetoterapii, krio-
terapii i wielu innych zabiegów te-
rapeutycznych. 

Już sama lokalizacja to podwójna 
korzyść dla gminy. Pacjenci uzyskali 
dostęp do placówki zlokalizowanej w 
dogodnym miejscu, a dzięki estetyce 
budynku i jego otoczenia centrum 
Policzny zyskało na wyglądzie. 

– Obejmując stanowisko wójta 
wiedziałem, że jest dużo pracy na 
różnych polach i płaszczyznach 

działania – powiedział Tomasz 
Adamiec. – Docierały do mnie i do 
naszych radnych informacje o złym 
stanie technicznym istniejącej już 
rehabilitacji. Wysiłki naszych leka-
rzy oraz pani rehabilitantki, a także 
marzenia naszych pacjentów nie 
mogły się spełnić bez zapewnienia 
odpowiednich warunków, a co za 
tym idzie również środków fi nan-
sowych. Postanowiliśmy zaradzić 
tym problemom. Była to sytuacja, 
w której formalnie było „coś” na 
kształt rehabilitacji, a jednocześnie 
nie sprostało wymaganiom obec-
nych czasów i potrzebom miesz-
kańców. Stoimy na straży tego, aby 
instytucje gminne wspierały życie 
mieszkańców i czyniły je lepszym. 
Smutnym, ale jakże prawdziwym 
żartem było stwierdzenie naszych 
pacjentów, że już samo wejście na 
górę na pierwsze piętro było nie 
lada wyzwaniem. Pytali żartobli-
wie, czy wejście i zejście jest rów-
nież jednym z ćwiczeń rehabilita-
cyjnych. Widzieliśmy ten problem 
i postanowiliśmy go rozwiązać 
poprzez zakup gruntu i budynków 
od GS „SCH”. Serdecznie dziękuję 
całej Radzie Nadzorczej oraz pre-
zesowi Jerzemu Włodarczykowi 
za przychylność w sprawie zakupu 
nieruchomości. Wykonaliśmy od-
powiednią dokumentację projek-
tową, ogłosiliśmy postępowania 
przetargowe, wyłoniliśmy wyko-
nawców i wykonaliśmy budynek 
rehabilitacji i GOPS. Chciałbym 
podziękować serdecznie projektan-
towi panu Jakubowi Olszowcowi, za 
wykonanie bardzo funkcjonalnego 
projektu. Dziękuję również głów-

nemu wykonawcy panu Albertowi 
Lenarcikowi za bardzo dobrze tech-
nicznie i estetycznie wykonaną pra-
cę. Składam również podziękowa-
nia panu Władysławowi Latale za 
wykonanie terenu wokół budynku 
oraz panu Rafałowi Tkaczykowi za 
pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W uroczystości otwarcia wzięli 
udział licznie przybyli samorzą-
dowcy. Sejmik Mazowiecki repre-
zentował radny Zbigniew Gołąbek, 
a władze powiatu zwoleńskiego 
i miasta Zwolenia starosta Wal-
demar Ubrański, wicestarosta 
Arkadiusz Sulima, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Edward Rybak 
i radni powiatu zwoleńskiego Stani-
sław Bartosiewicz i Anna Fiet oraz 
burmistrz Bogusława Jaworska, 
wiceburmistrz Włodzimierz Ka-
bus i przewodniczący Rady Paweł 
Sobieszek. 

Nie zabrakło również przedsta-
wicieli zaprzyjaźnionych ościen-
nych gmin, wśród których zna-
leźli się Teresa Pancerz-Pyrka 
wójt gminy Kazanów, Marcin Gac 
wójt gminy Gniewoszów i Robert 
Kowalczyk wójt gminy Garbat-
ka-Letnisko wraz z sekretarzem 
gminy Teresą Fryszkiewicz oraz 
radni gminy Policzna z przewod-
niczącym Pawłem Jedrą. Wśród 
przedstawicieli współdziałających 
z Urzędem Gminy instytucji byli 
Teresa Kacperczyk-Baran – dyrek-
tor Sanepid Zwoleń, Teresa Mate-
rek – kierownik Rejonu Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, Jerzy Harnatkiewicz – po. dy-
rektora SPZOZ Policzna, Mariusz 
Grudziński – PSP w Zwoleniu.

Tomasz Adamiec wójt gminy Policzna wraz z ks. proboszczem Januszem Krupą 
dokonał uroczystego otwarcia Centrum Rehabilitacji

Długo oczekiwany moment – przecięcie wstęgi

Mimo panującego zimna humo-
ry wszystkim dopisywały, a i ksiądz 
proboszcz Janusz Krupa, po po-
święceniu pomieszczeń i wyposa-
żenia gabinetów stwierdził, że już 
czuje się znacznie zdrowszy.

– Życzę wszystkim – zwrócił się 
na zakończenie uroczystości do 
obecnych samorządowców Tomasz 
Adamiec – abyście na swojej drodze 
spotykali takich właśnie życzliwych 

ludzi, jak nasi radni. Mam nadzieję, 
że w przyszłości też będziemy mogli 
nadal być takimi Mikołajami i dbać 
o potrzeby naszych mieszkańców, 
najchętniej ze wsparciem naszych 
szanownych zaproszonych gości. 
Mieszkańcom i pacjentom życzę, 
aby efekty naszej pracy przełoży-
ły się na polepszenie ich zdrowia 
i dały oczekiwane rezultaty.

 Jacek LombarskiNowoczesne gabinety czekają już na pacjentów

Oby jak najwięcej tak trafionych inwestycji było w naszym powiecie – 
wydają się mówić starosta i wicestarosta zwoleński

List gratulacyjny wręczony wójtowi Tomaszowi Adamcowi przez starostę Waldemara 
Urbańskiego był dowodem uznania od władz powiatu

Nowa siedziba Centrum Rehabilitacji
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Bank Spółdzielczy w Przysusze
ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha
tel: 48 675 22 42, fax: 48 675 23 71
e-mail: bank@bsprzysucha.pl; 
www.bsprzysucha.pl

Odkryj wartość jednej złotówki z nowym kontem
w Banku Spółdzielczym w Przysusze
W ramach „Konta za Złotówkę”, otrzymujesz:

 prowadzenie rachunku ROR bez wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów

 aplikację mobilną Portfel SGB, nowoczesną aplikację do codziennego bankowania, która dostępna jest na urzą-

dzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOs (Apple). Aplikacja umożliwi posiadaczowi rachunku na szybkie 

sprawdzenie dostępnych środków na koncie oraz historii ostatnich operacji dokonanych kartą. 

 kartę zbliżeniową Mastercard® bez opłat za jej wydanie i użytkowanie, a także bez potrzeby dokonania minimalnej 

liczby i wartości transakcji

Dodatkowo Bank nie naliczy opłaty za wypłatę gotówki:

 z niemal 4 tys. bankomatów w całej Polsce wchodzących w skład Spółdzielczej Sieci Bankomatów

  z bankomatów za granicą.

To atrakcyjne konto, możesz założyć w Naszym Banku, za symboliczną złotówkę miesięcznie. Nie zwlekaj i zapytaj 

w jednej z naszych placówek o ofertę i ciesz się każdego dnia wygodnym kontem w Banku Spółdzielczym w Przysusze!

Bank Spółdzielczy w Przysusze zaprasza do swoich placówek w Przysusze, Drzewicy, Rusinowie, 

Gielniowie, Potworowie, Klwowie, Wieniawie, Wolanowie, Odrzywole, Nowym Mieście nad Pilicą, Gowarczo-

wie, Borkowicach.

www.word.radom.pl

Dzieci z Lesiowa 
już z odblaskami
Akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, prowadzona od kilku 
lat przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, stała się tak 
popularna, że zaczęła żyć własnym życiem. 
– Codziennie odbieramy telefony z prośbą: „Przyjedźcie do nas z od-
blaskami”. Grafi k wizyt w szkołach mamy już zapełniony do końca 
grudnia – powiedział Dariusz Piątek, dyrektor WORD Radom.

Tegoroczna akcja skierowana 
została do najmłodszych użyt-
kowników dróg i przebiega pod 
rozszerzonym hasłem „Wyprawka 
dla pierwszoklasistów”. W tym roku 
szkolnym jest ich około 50 tysięcy. 
Duża część pierwszaków to ucznio-
wie małych wiejskich szkół, często 
usytuowanych przy drogach. Mimo 
że nie wracają sami do domu, ale 
odbierani są przez rodziców lub 
starsze rodzeństwo, to jednak zwró-
cenie się bezpośrednio do nich ma 
kolosalne znaczenie, a spotkanie 
z instruktorami WORD jest prze-
życiem, które na długo zapada 
w pamięci. Tym bardziej, że pozo-
stają po nim pamiątki – odblaski.

Tym razem ekipa WORD zawi-
tała na zaproszenie dyrektor Doro-
ty Swend do Szkoły Podstawowej 
w Lesiowie w gminie Jastrzębia. 
Dzieci pod opieką wychowaw-
czyni Jolanty Stachurska z uwagą 
wysłuchały pogadanki i obejrzały 
prezentację multimedialną, popro-
wadzoną przez Marcina Bogatka, 

egzaminatora WORD. Z dużym 
zainteresowaniem i zaangażowa-
niem wzięły również udział w roz-
mowie z dyrektorem Dariuszem 
Piątkiem. 

Na zakończenie spotkania każdy 
uczeń otrzymał „wyprawkę” i obie-

cał używać znajdujące się w niej 
odblaski na co dzień i nie tylko 
podczas powrotu ze szkoły. Ma-
teriały edukacyjne na temat bez-
piecznego zachowania i nie tylko, 
a także słodkości, dzieci otrzymały 
od obecnego na spotkaniu radne-

Dariusz Piątek, dyrektor WORD Radom, wręczył uczniom wyprawki

– My też już jesteśmy odblaskowi – zdają się mówić uczniowie szkoły w Lesiowie

go powiatu radomskiego, Mariana 
Wikły.

Szkoła w Lesiowie jest jedną 
z niewielu szkół w województwie 
mazowieckim, która posiada wła-
sne miasteczko ruchu drogowego. 

– Instruktorzy naszego ośrodka 
prowadzą specjalne szkolenia dla 
nauczycieli szkół, w których są ta-
kie miasteczka, a uczniowie mają 
możliwość stawania do egzaminu 
na kartę rowerową – powiedział 
dyrektor Dariusz Piątek.

 JaL
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w Powiecie Kozienickim 2017
W dniach 13–17 listopada br. na terenie powiatu kozienickiego zorganizowany został „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim 2017”. W ra-
mach tego przedsięwzięcia organizatorzy, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Starostwo Powiatowe w Kozienicach i Gmina Kozienice wraz z partnerami 
przygotowali i zorganizowali kilka ciekawych działań promujących szeroko pojętą ideę przedsiębiorczości.

Od 13 do 15 listopada pracow-
nicy PUP w Kozienicach przepro-
wadzili spotkania informacyjne 
w szkołach średnich na terenie po-
wiatu: w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Garbatce-Letnisku, 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Kozienicach oraz w Zespole 
Szkół nr 1 w Kozienicach. Łącznie 
w tych spotkaniach wzięło udział 
ponad 200 uczniów, którzy już dziś 
mogą mieć plany na własną działal-
ność i biznes. W czwartek 16 listo-
pada zorganizowany został „Dzień 
otwarty w Powiatowym Urzędzie 
Pracy”, podczas którego odbyły się 
warsztaty i spotkania z bezrobotny-
mi oraz osobami zainteresowanymi 
przedsiębiorczością. Spotkania te 
prowadzone były przez pracowni-
ków, doradców zawodowych PUP 
w Kozienicach. Przeprowadzono 
dwa spotkania grupowe dedykowa-
nych dla bezrobotnych – szczegól-
nie zorientowanych na utworzenie 
własnej działalności gospodarczej, 
szukających wsparcia i środków na 
otwarcie oraz prowadzenie biznesu. 
Ponadto w holu tutejszego urzędu 
ustawiony był punkt promocyjno-
-informacyjny, gdzie każdy mógł 
indywidualnie otrzymać odpo-
wiedź na nurtujące pytania doty-
czące przedsiębiorczości. 

Zwieńczeniem działań w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości w Powiecie Kozienickim 
była konferencja zorganizowana 
17 listopada w Centrum Kultural-
no-Artystycznym w Kozienicach. 
Podczas konferencji prezentowane 
były m.in. możliwości pozyskiwa-
nia środków na rozpoczęcie, pro-
wadzenie i rozwój biznesu oraz inne 
instrumenty wspierające rynek pra-
cy i przedsiębiorców. Prelegenci i 
tematyka wystąpień przedstawiała 
się następująco: Andrzej Spytek z 
PUP w Kozienicach – „Jednorazo-
we środki na podjęcie działalności 
gospodarczej szansą na własny biz-
nes ”; Artur Maciaszczyk z WUP 
w Warszawie Filia w Radomiu 
– „Środki dla przedsiębiorców z 
Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go”; Marzena Gajos z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych Oddział Zamiejscowy 
w Radomiu – „Fundusze Europej-
skie dla przedsiębiorstw w perspek-
tywie fi nansowej 2014–2020”; ppłk 
Radosław Salak, Dyrektor Zakładu 
Karnego w Żytkowicach – „Zatrud-
nianie osób pozbawionych wolno-
ści. Informacje dla kontrahentów”; 
dr Piotr Możyłowski, Prezes Fun-
dacji Przedsiębiorczości i Rynku 
Pracy – „Jednorazowa amortyzacja 
wydatków do 100 tys. zł – sposobem 
na optymalizację podatków”; Irena 
Bielawska, Prezes Lokalnej Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka” – 
„Możliwości fi nansowania rozwo-
ju przedsiębiorczości w powiecie 
kozienickim z Unii Europejskiej 

za pośrednictwem LGD „Puszcza 
Kozienicka”; dr Piotr Chojnacki, 
Wyższa Szkoła Handlowa w Rado-
miu – „Współpraca Wyższej Szkoły 
Handlowej w Radomiu z otocze-
niem społeczno-gospodarczym 
regionu. Kluczowe obszary. Dobre 
praktyki”; dr inż. Tomasz Śmie-
tanka, Burmistrz Gminy Kozieni-
ce– „Samorząd gminny a lokalna 
przedsiębiorczość – wspólnota, czy 
przeciwieństwo interesów”. Warto 
dodać, że podczas jednej z prelek-
cji został zaprezentowany 20-mi-
nutowy fi lmik prezentujący dobre 
praktyki osób, które korzystały 
z jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej będących 
w dyspozycji PUP w Kozienicach. 

Podczas trwania konferencji 
w patio CKA dostępne były stoiska 
promocyjne przedsiębiorców oraz 
instytucji otoczenia biznesu: PUP 
w Kozienicach, ENEA Wytwarza-
nie, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Kozienicach, banku BGŻ 
BNP Paribas, Biura Rachunkowe-
go Progres, Biura Rachunkowego 
i Stowarzyszenia RENKA, Wyższej 
Szkoły Handlowej w Radomiu oraz 
HPM Medical. Przy tych punktach 
każdy odwiedzający mógł uzyskać 
intersujące informacje z zakresu 
działalności i wsparcia biznesu. 

Całe przedsięwzięcie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem i licznym 
uczestnictwem, co jest widocznym 
sygnałem, że tego typu tematyka 
jest ważna dla całej lokalnej spo-
łeczności. 

Patronat honorowy nad przed-
sięwzięciem sprawowali: Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung oraz 
Burmistrz Gminy Kozienice To-
masz Śmietanka. Partnerami wy-
darzenia byli: Fundacja Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, Sa-
morządowe Forum Ziemi Kozie-
nickiej, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Warszawie Filia w Radomiu, 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych Oddział Za-
miejscowy w Radomiu, Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”, Fundacja Przedsiębior-
czości i Rynku Pracy, ZPHU Mul-
tismak, Kozienicki Dom Kultury 
im. B. Klimczuka, Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Kozienicach, Wyższa 
Szkoła Handlowa w Radomiu. 

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za zaangażowanie i wsparcie 
wszystkim, którzy wsparli wydarze-
nie i przyczynili się do jego spraw-
nego przeprowadzenia. 

Jan Mazur – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach otwiera konferencję 
i wita uczestników

Punkt informacyjny Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu cieszył się zainteresowaniem głównie 
młodzieży szkół średnich

Sala kameralna CKA w Kozienicach w czasie konferencji wypełniła się po brzegi

W trzech szkołach średnich na terenie powiatu kozienickiego pracownicy kozienickiego PUP 
zorganizowali spotkania informacyjne na temat przedsiębiorczości

Podczas „Dnia otwartego w PUP Kozienice”, każdy mógł zapoznać się z ofertą urzędu, szczegól-
nie zaś z możliwościami wsparcia przedsiębiorczości

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska oraz infopunkty przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia 
biznesu z powiatu kozienickiego
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Szkodliwość smogu 
nie jest mitem
O zagrożeniach, jakie 
smog niesie dla naszego 
życia i zdrowia mówi 
dr n. med. Grzegorz 
Krasowski, lekarz 
z Mazowieckiego Cen-
trum Chorób Płuc 
i Gruźlicy w Otwocku.

 Ostatnia zima upłynęła pod hasłem smogu i jego szkodli-
wości dla naszego zdrowia. Czy smog naprawdę jest dla 
nas tak dużym zagrożeniem?

– Smog to niebezpieczne zjawisko, które niekorzystnie wpły-
wa na nasze zdrowie, a przede wszystkim na drogi oddechowe. 
Jako połączenie pyłów i szkodliwych substancji zawieszonych 
w kropelkach wody, smog jest bezpośrednim czynnikiem, któ-
ry razem z wdychanym powietrzem może uszkadzać nasze 
drogi oddechowe, a w dalszej kolejności przenikać do krwio-
biegu. Skutki oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem 
najbardziej odczuwają osoby z astmą, przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc czy też ze schorzeniami alergicznymi.
 Czy kobiety w ciąży powinny obawiać się o zdrowie swoich 

dzieci?
– Smog niekorzystnie wpływa na rozwój układu nerwo-

wego u płodu. Przenikanie do krwiobiegu drobnych sub-
stancji, takich jak siarka czy azot może wpływać na rozwój 
układu nerwowego płodu, powodując różnego rodzaju 
niedobory czy niedorozwoje.
 Osoby starsze i dzieci powinny jakoś szczególnie na siebie 

uważać?
– Smog, wpływając na nasz układ odpornościowy, może 

skutkować zaostrzeniem chorób. U osób starszych układ 
odpornościowy jest mniej wydolny, dlatego powinny one 
uważać na przebywanie na „świeżym” powietrzu. Zaleca 
się, jak najkrótsze przebywanie na obszarze o zwiększonym 
stężeniu pyłów.
 Jakie działania profilaktyczne możemy podejmować, aby 

uchronić się przed smogiem? 
– Trudno mówić o działaniach, które mogą podejmować 

pacjenci. Wszelkie zanieczyszczenia powietrza pochodzą 
głównie z emisji spalin i spalania węgla. I to właśnie z tymi 
źródłami smogu trzeba przede wszystkim walczyć. Trze-
ba więc ograniczyć emisję spalin oraz wprowadzić prze-
pisy regulujące ich wytwarzanie na danym obszarze. Ale 
to działania, które mogą podjąć odpowiednie instytucje. 
Natomiast pacjentom z chorobami układu oddechowego za-
leca się ograniczenie przebywania na zewnątrz na obszarze 
z dużym natężeniem zanieczyszczenia.
 Podsumowując – smog nie jest mitem, a realnym zagro-

żeniem dla naszego zdrowia.
– Tak, smog jest szkodliwy i to nie mit. Ważne, że coraz czę-

ściej i coraz więcej się o tym mówi. Smog jest zjawiskiem cywi-
lizacyjnym i będzie miał coraz większy wpływ na nasze zdrowie. 
Już teraz lekarze obserwują, że osoby mieszkające w większych 
aglomeracjach coraz częściej zgłaszają się z objawami utrud-
nionego oddychania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

STOP SMOG!
Mazowsze walczy o czyste powietrze
Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią jednym głosem. 
Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny krok w tej kwestii podjął 
Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowiązuje już od 11 listopa-
da br. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie.

Stężenia pyłów i szkodli-
wych substancji w powietrzu 
szczególnie odczuwalne są 
zimą. W sezonie grzewczym 
znacznie przekraczają one 
dopuszczalne normy. Aby 
temu przeciwdziałać Sejmik 
Województwa Mazowiec-
kiego podjął uchwałę an-
tysmogową. Wskazuje ona 
m.in. jakie piece mogą być 
stosowane, a które zostaną 
ograniczone. Ściśle określa 

i układu oddechowego. Ska-
la zjawiska jest ogromna. 
Szacuje się, że na Mazowszu 
z powodu zanieczyszczenia 
powietrza przedwcześnie 
umiera od 4 do 6 tys. osób 
rocznie.

Wymiana pieców tak, 
ale krok po kroku

Wymieniając przestarzały 
piec, warto zwrócić uwagę 
przede wszystkim na ekolo-

w odniesieniu do ich klasy. 
Informacja o klasie kotła 
znajduje się na jego tablicz-
ce znamionowej oraz w in-
strukcji obsługi. Jeśli nie ma 
jej w żadnym z tych miejsc – 
kocioł nie spełnia kryteriów 
żadnej z klas.

Konieczne wsparcie 
władz centralnych

Mazowsze musi już dziś 
zacząć się przygotowywać 

Można palić 
i nie kopcić 

Piece i kominki kopcą nie tylko 
z powodu kiepskiego opału. Nie mniej 
ważne jest to, w jaki sposób rozpala-
my w piecu. Wydobywający się dym to 
sygnał, że nie robimy tego dobrze. Dym 
to bowiem nic innego jak szkodliwa dla 
zdrowia zawiesina mikrocząsteczek 
niedopalonego paliwa. Jednocześnie 
jest to najbardziej kaloryczna część 
opału. W węglu kamiennym stanowi 
on ok. 30 proc., w drewnie aż 70 proc. 
Stosując kilka podstawowych zasad 
możemy oszczędzić około 1/3 opału, 
a emisję pyłów obniżyć o ponad poło-
wę! Warto zatem pamiętać, że popraw-
ne palenie w piecu to korzyści realne 
i odczuwalne dla budżetu domowego 
oraz środowiska.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej 

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Wszelkie pytania należy kierować pod adresem: 

antysmog@mazovia.pl

Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń 
„uchwały antysmogowej” zostało dofi nansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

do wsparcia mieszkańców 
w wymianie pieców. Wła-
dze województwa zaczęły 
już planować na przyszły 
rok harmonogramy kon-
kursowe w ramach RPO 
WM 2014–2020 oraz za-
bezpieczyły środki na dwa 
unijne konkursy. Środki 
przyznawane będą także 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-

parametry instalacji grzew-
czych, a także jakość spa-
lanych paliw. Zmiany będą 
jednak wprowadzane stop-
niowo.

Smog szkodzi i to bardzo

Badania potwierdzają, że 
zarówno długie, jak i krótkie 
przebywanie na powietrzu 
zanieczyszczonym pyłami 
zawieszonymi może prowa-
dzić do schorzeń układów 
krążenia i oddechowego, 
a nawet przedwczesnych zgo-
nów. Na negatywne skutki 
smogu szczególnie narażone 
są dzieci i osoby starsze. Moc-
no odczuwają je też cierpiący 
na choroby układu krążenia 

Uchwała antysmogowa 
dla Mazowsza obowiązuje 
od 11 listopada br. Za jej 
przyjęciem jednogłośnie 
zagłosowali radni PiS, PSL, 
PO, PR oraz niezrzeszeni.

Podczas zakupu pieca na-
leży upewnić się u sprze-
dawcy bądź producenta czy 
urządzenie posiada certyfi -
kat i jest zgodny z wyma -
ganiami ekoprojektu.

giczne źródła ogrzewania, tj. 
gazowe, elektryczne, systemy 
ciepłownicze i odnawialne 
źródła energii. Co ważne, 
uchwała nie wyklucza moż-
liwości użytkowania kotłów 
na paliwa stałe, a wprowa-
dza jedynie ograniczenia 

szawie. Nie uda się jednak 
wygrać ze smogiem bez 
wsparcia władz centralnych, 
o co samorząd Mazowsza 
wraz z innymi samorządami 
wojewódzkimi wielokrotnie 
apelowali.
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WEŹ POŻYCZKĘ 
I ODBIERZ  

NAGRODĘ!

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Promocja trwa od 29.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Regulamin promocji w placówce   

partnerskiej Alior Banku:

Przysucha 

ul. Grodzka 6 

  48 675 26 24

WÓJT GMINY RADZANÓW
i n f o r m u j e,

że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie 92 A oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości  przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, będących własnością Gminy 
Radzanów. Wykaz Nr 2/2017.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radza-
nowie pokój nr 12,  tel.(48) 613 63 62 wew. 32 od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30–15.30.

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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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100 KOŁDER 
ZA 1 GROSZ
100 pierwszych klientów, którzy w dniu 

otwarcia zrobią zakupy za minimum 50 

zł, otrzyma kołdrę BREIDTINDEN 135x200 

cm o wartości 25 zł za 1 grosz. 

KOŁDRA TRONFJELLET
Wsad z silikonowanego włókna poliestrowego przypomina puch. Miękkie poszycie w 100%  

z bawełnianego batystu. Można prać w 60°C. 135x200 cm, 1 SZT. 269,-

155x200 cm 349,- 85,-
200x220 cm 369,- 115,-
PODUSZKA 

70x80 cm 169,- 45,-

65.

Rabat 
75%

PLUS
KOMFORT
I JAKOŚĆ

5
LAT

GWARANCJI antyalergiczna

WIELKIE
OTWARCIE
ZMIENILIŚMY SIĘ DLA CIEBIE!
CZWARTEK 14 GRUDNIA GODZ. 820 
RADOM, UL. GRZECZNAROWSKIEGO 21

KRZESŁO BIUROWE SNERTINGE
1 SZT. 549,-

215.

Scandinavian Sleeping & Living
OFERTA WAŻNA 1420.12.2017

RABAT 3060% NA WSZYSTKIE KRZESŁA BIUROWE**

100.

Rabat 
49%

Rabat 
54%

Rabat 
60%

NG

5.15.11
ITITINNNGNG

Rabat 
60%150. 195.

KRZESŁO BIUROWE REGSTRUP
1 SZT. 199,-

KRZESŁO BIUROWE BILLUM
1 SZT. 329,-

KRZESŁO BIUROWE 
SKODSBORG  1 SZT. 499,-

**
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Rabat 
66%

30.

160x200 cm + 2x70x80 cm 119,- 45,-PLUS
KOMFORT
I JAKOŚĆ

KOMPLET POŚCIELI Z FLANELI TONJE
100% bawełniana flanela.

140x200 cm + 70x80 cm 89,95


