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100 mln zł na Stację Radom
Ponad 100 milionów złotych ma kosztować modernizacja, a właściwie gruntowna przebudowa, stacji kolejowej Radom. 
Nazwy stacja nie można utożsamiać z budynkiem dworca PKP. Został on poddany modernizacji kilka lat temu. Rozpoczęły się już 
roboty na torowisku w granicach Radomia, a właściwie wschodniej części miasta. Są one wstępem tego, co będzie się dziać 
w najbliższych latach na 100-kilometrowym szlaku kolejowym Radom–Warszawa, przebudowywanym nakładem około 
1,5 mld zł. W granicach miasta Radomia roboty modernizacyjne potrwają do końca bieżącego roku a może nawet dłużej.

W oparciu o przygotowaną do-
kumentację zostaną wykonane 
podwyższone perony, wygodniejsze 
do wsiadania i wysiadania, nowe 
wiaty i elementy tzw. małej archi-
tektury. Dokumentacja uwzględnia 
modernizację przejść podziemnych 
i przebudowę układu torowego. 
Obejmie ona m.in. przebudowę 38 
rozjazdów kolejowych, bardzo istot-
nych dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa i płynności ruchu kolejowego. 
W Radomiu powstanie nowocześ-
nie urządzone lokalne centrum ste-
rowania ruchem kolejowym.

– Inwestycje na stacji Radom są 
forpocztą rozpoczynającej się mo-
dernizacji całej linii radomsko-war-
szawskiej – mówiła Maria Wasiak, 
minister infrastruktury i rozwoju, 
na uroczystości podpisania umowy 
dotyczącej realizacji tej inwestycji 
przez polsko-hiszpańskie kon-
sorcjum, które tworzy kilka fi rm. 
Wojewoda Jacek Kozłowski, wrę-
czając pozwolenie na budowę 3-
kilometrowego odcinka stwierdził, 
że Radom jest kluczowy dla sieci 
komunikacyjnej na południowym 
Mazowszu.

Główny wykonawca przebudowy 
stacji Radom i Radom Wschodni, 
a także fragmentu linii kolejowej 
wszedł już na plac budowy. Zaczę-
ła się ona od rozbiórki ramp, de-
montażu szyn i sieci trakcyjnych. 
Zamknięto też tunel. 

Na stacji Radom przebudowany 
zostanie układ torowy oraz perony, 
które z otrzymają nowe zadaszenie, 

ławki i tablice informacyjne. Od-
nowione zostanie również przejście 
podziemne, łączące plac dworcowy 
z ulicą Władysława Domagalskiego. 
Pasażerowie korzystający z przy-
stanków pomiędzy Radomiem 
i Warszawą będą korzystać z no-
wych wyższych, wygodniejszych 
peronów. 

Prace dotyczą stacji i Radom 
i Radom Wschodni. Trwa tu roz-
biórka rampy towarowej, która bieg-
nie przy peronie nr 5. Roboty trwają 
już na wielu peronach m.in. przy to-
rze nr 12, który jest demontowany. 
Częściowo rozebrany jest również 
tor 14. Podkłady składowane są na 
wyznaczonym terenie w sąsiedz-
twie ul. Domagalskiego, a szyny – 
w międzytorzu częściowo rozebra-

nego toru nr 14. Nad peronem nr 
3 zdemontowano oprawy świet-
lówkowe z wiaty, a na torze nr 8 
– elementy bram.

Nieczynny jest dworcowy tu-
nel, nie ma tu przejścia dla pie-
szych. Choć radomski magistrat 
wypracował z PKP rozwiązanie, 
na realizację pomysłu będzie 
trzeba poczekaj kilka miesięcy 
Póki co radomianie, którzy z cen-
trum chcą się pieszo dostać np. 
na Ustronie, muszą skorzystać 
z okrężnych przejść czy raczej 
objazdów. Obecnie jest to moż-
liwe przejściem podziemnym 
na ul. Słowackiego albo przez 
wiadukt znajdujący się nad aleją 
Grzecznarowskiego. 
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Plac Jagielloński – kolejna odsłona
W zamierzchłej przeszłości wybudowano tu stajnie a obok nich była ujeżdżalnie, później część 
placu przeznaczono na targowisko i popularnie nazywano go „Rajtszula”. Sam plac nosił nazwę 
Jagielloński. W czasie okupacji był to „Plac Rzeszy”. Po wojnie nadano mu nazwę „Placu Zwycię-
stwa”, a pod pomnikiem wdzięczności odbywały się demonstracje polityczne. W dobie transfor-
macji, pomnik zlikwidowano (jego miejsce miał zastąpić „Radomski powiew”), a plac odzyskał 
swoją przedwojenną nazwę „Placu Jagiellońskiego”.

Dziś czeka nas kolejna odsłona. 
Ale nie taka szybka. 

– Moją ambicją jest, by pozyskać 
na tę przebudowę pieniądze unijne 
w ramach rewitalizacji miast. Cze-
kamy na ogłoszenie konkursów 
– wyjaśniał na konferencji prasowej 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

Przetarg ogłoszony przez mia-
sto na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej tej 
przestrzeni wygrała radomska 
fi rma Embi Architektura. Zapro-
ponowała, że główną osią placu 
będzie ciąg pieszy prowadzący od 
ul. Struga, która od Resursy zosta-

nie przedłużona – poprzez tereny 
zielone pod Teatr Powszechny. 
U zbiegu przedłużonej ulicy Stru-
ga i pl. Jagiellońskiego wyznaczono 
miejsce pod pomnik Kazimierza Ja-
giellończyka.

– Ciekawym jej elementem jest 
bardzo nowoczesna fontanna, na 
skalę europejską, umożliwiająca 
pokazy fi lmów – stwierdził wi-
ceprezydent Frysztak. Koncepcja 
uwzględnia także m.in. podziem-
ny parking na 200 samochodów 
z dwoma wjazdami oraz parking 
dla autokarów na tyłach teatru, od 
strony ulicy Pileckiego. Po przebu-

dowie plac byłby jeszcze większy, bo 
część okalających go ulic zostałaby 
zamknięta. 

Koncepcja przebudowy poddana 
zostanie jednak jeszcze konsulta-
cjom społecznym.

– Założeniem tych konsultacji 
jest wsłuchanie się w opinię, pro-
pozycje i uwagi mieszkańców, co 
do sposobu jego zagospodarowa-
nia. To możliwość uzyskania od-
powiedzi, jakie są oczekiwania co 
do tej bardzo ważnej części miasta 
wszystkich zainteresowanych – po-
wiedział wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Konsultacje społeczne dotyczące 
tego tematu potrwają od 30 stycznia 
do 14 lutego. Zorganizowane zostaną 
dwa spotkania w Urzędzie Miejskim 
(ul. Kilińskiego 30, sala 114): 5 lutego 
od godz. 16. – spotkanie z przedsta-
wicielami branżowych instytucji 
zainteresowanych tematyką zago-
spodarowania placu Jagiellońskiego 
oraz 6 lutego od godz. 16. – otwarte 
spotkanie z mieszkańcami.

Między 2 a 14 lutego planowane 
są także konsultacje poza urzędem, 
w punktach zewnętrznych na tere-
nie miasta.

Opinie i uwagi mieszkańców 
będą przyjmowane, jak zwykle, 
w formie papierowej w stałych 

punktach: Biuro Rady Miejskiej, 
Centrum Komunikacji Społecznej, 
Biuro Obsługi Mieszkańca, Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. 
Można będzie także skorzystać 
z formy elektronicznej – poprzez 
nadsyłanie uwag pod adresem: 
konsultacje@umradom.pl lub 
poprzez wypełnienie formularza 

internetowego na stronie www.ra-
dom.pl/konsultacje. Uwagi miesz-
kańców trafi ą do merytorycznego 
zespołu, który opracuje wnioski 
z nich wynikające.

To, jak Plac Jagielloński będzie się 
prezentował po przebudowie, bę-
dziemy wiedzieć jesienią tego roku. 

 Jacek Lombarski

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń 
i reklam oraz zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów.
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Wiceprezydent Konrad Frysztak przedstawił wizualizację pl. Jagiellońskiego

Zaproszenie na VI Galę Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego

 Gospodarzami dorocznego 
święta sportu są: Rada Powiatu 
Radomskiego z jej Przewodniczą-
cą Teresą Bartosiewicz, Starosta 
Radomski Mirosław Ślifi rczyk oraz 
Powiatowa Rada Sportu.

Gala rozpocznie się o godz. 17. 
w Sali Koncertowej powitaniem 
gości i recitalem popularnych 
,,Wolanianek”. Po wystąpieniach 
okolicznościowych nastąpi ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród. 
Honorowymi gośćmi VI Gali Mi-
strzów Sportu Powiatu Radomskie-

go będą gwiazdy polskiego sportu. 
Kto? Organizatorzy traktują to 
jako niespodziankę. Na zakończe-
nie imprezy uczestnicy wysłuchają 
KWARTETU OBSSESION i będą 
rozmawiać z laureatami oraz ich 
trenerami podczas słodkiego po-
częstunku.

Miło nam poinformować, że nasz 
Tygodnik Radomski wraz z Echem 
Dnia, Radiem Plus i TK Dami jest 
patronem medialnym VI Gali Mi-
strzów Sportu Powiatu Radomskie-
go.  (k)

Wkrótce, gdyż już 6 lutego w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu, odbędzie się VI Gala Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego. Impreza uwieczni rezultaty 
całorocznej działalności szkół, szczególnie nauczycieli wf 
i organizacji sportowych nad rozwojem i promocją sportu 
jako właściwego sposobu na spędzenie wolnego czasu oraz 
wprowadzanie do codziennej praktyki zdrowego stylu życia. 
Podczas uroczystości zostaną nagrodzeni i wyróżnieni naj-
lepsi sportowcy z gmin, miast i wsi powiatu radomskiego. 
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W Iłży grali na wielu 
instrumentach
– I tym razem wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Iłży – zwierzył się Zdzisław 
Mroczkowski, radny powiatu radomskiego i zarazem szef Zakładu Masarskiego MAMBA 
w Skaryszewie. Powiedział też, że samorządowcy tej gminy przygotowują bardzo interesujący 
całodzienny program, prowadzony od lat przez dyrektora DK i radnego Krzysztofa Kozerę, 
przy współudziale wielu społeczników pokroju obecnego przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Iłży, Józefa Skrobisza.

Przekonaliśmy się, że tak jest 
istotnie. Dyrektor Krzysztof Koze-
ra poinformował, że gra 11 stycznia 
umożliwiła zasilenie konta WOŚP 
kwotą 20.590,31 zł. Nie ogranicza-
ła się ona do kwesty w niedzielę, 
choć młodzi wolontariusze byli 
rdzeniem zbiórki prowadzonej 
na ulicach, w szkołach, w wielu 
instytucjach czy fi rmach. Najwię-
cej zebrali do puszek w samej Iłży 
– 6471,61 zł, w Jasieńcu Iłżeckim 
– 1394,92 zł, Pakosławiu – 774,42, 
Seredzicach – 574,47 zł , ale także 
sporo w Krzyżanowicach, Błazinach 
i Chwałowicach. Apteki iłżeckie 
zlokalizowane przy ul. S. Staszica 
i J. Kochanowskiego przekazały 
w sumie 1042,51 zł. Radni dorzucili 
kilkaset złociszy. Licytacja gadże-
tów przysporzyła 3470 zł. Burmistrz 
Iłży Andrzej Moskwa wylicytował 
najpierw tort, przeznaczając go na 
poczęstunek dla wolontariuszy 
a następnie ,,Powiatowy zestaw 
turystyczny”. Kilkukilogramowy 
tort ofi arowała Cukiernia „Delicja”. 
Pamiątkowy dokument podpisany 
przez biegaczy maratonu pn. ,,Iłża 
pędzi dla Orkiestry” został zlicy-
towany za 170 zł. Nie pojawili się 
z pustymi kieszeniami: Marek 

Jarosz reprezentujący Starostę 
Radomskiego, radny powiatowy 
Zdzisław Mroczkowski i Zdzi-
sław Dulias wójt sąsiedniej gminy 
Wierzbica. Są to tylko niektóre 
przykłady dobroci wykazywanej 
przez zespoły ludzkie i pojedyncze 
osoby, czynionej na rzecz 23. edycji 
WOŚP w gminie Iłża. 

Ludzką bezinteresowność wyka-
zali też członkowie zespołów czy też 
drużyn artystycznych, sportowych, 
rekreacyjnych itp. O godz. 9. w hali 

sportowej PG przy ul. Staszica 
rozpoczął się turniej piłki ha-
lowej z udziałem drużyn z LZS 
Lipska, Kowali i Iłży. Odbyły się 
tu także inne pokazy i prezenta-
cje. Pokazowe mecze rozegrali 
trampkarze i młodzicy IKS 
Polonia. Maciej Plewczyński 
,,CRASH”, mistrz Polski WBW 
latach 2010 i 2012, zaprezento-
wał pokaz beat box a Mateusz 
Mendyka z Torunia, uczestnik 
turnieju ,,Mam talent” – umie-
jętności w YOYO MASTER. Po 
nich zagrały kapele – IŁŻECKA 
i JASKÓŁKA z Małomierzyc 
i Zespół Wokalny Klubu Se-
niora z Iłży, a następnie swoje 
umiejętności w ZUMBA zapre-
zentowali tancerze iłżeckiego 
Klubu EUFORIA. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się pokaz 
mody fi rmowany przez Galerię 
LARIN, także sukni DEVU Dia-
ny Walkiewicz z Radomia. Od 
godz. 17.30 uczestnicy Iłżeckiego 
Finału oklaskiwali popisy tance-
rzy DK Iłża i z Jasieńca Iłżeckie-
go a następnie recital radomskiej 
piosenkarski Agnieszki Cygan 
,,AGNES’’.

W przerwie między licytacją 
gadżetów, miłym przyjęciem 
spotkały się występy zespołu ta-
necznego TAN TON DPS Krzy-
żanowice oraz grupy rytmicznej 
FENIX z WTZ Jedlanka Stara. 
Nie obyło się bez konkursów. 
O godz. 19.15 wjechał na salę 
wózek z pokaźnych rozmiarów 
tortem z Cukierni ,,Delicja”. 
Smakowali go uczestnicy fi nału, 
w tym wolontariusze, sponsorzy 
i po prostu fani udanego fi nału 
WOŚP. Przed godziną 20. wszy-
scy wyszli przed budynek, by 
z parkingu podziwiać ,,Świa-
tełko do Nieba”, wysłane pod 
fachowym nadzorem Mariusza 
Surusa j jego przyjaciół.

 Mieczysław Kaca
 Fot. Adam Dziedzic i DK Iłża 

Do 13 lutego zgłaszanie kandydatów

Dla kogo 
„Perła Powiatu 
Radomskiego 2014”?
Ruszyła kolejna, IV edycja Konkursu Gospodarczego Starosty 
Radomskiego „Perła Powiatu”. Jest to okazja do wspierania 
działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowa-
cyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest 
wyróżnienie produktów, fi rm oraz gospodarstw rolnych, 
mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, 
osiągających najlepsze efekty ekonomiczne w 2014 roku.

Współzawodnictwo odbywa się 
w pięciu kategoriach: Mała Firma 
Roku (zatrudniająca mniej niż 50 
pracowników), Firma Roku (za-
trudniająca 50 i więcej pracowni-
ków), Produkt Roku, Małe Gospo-
darstwo Rolne (powierzchnia mniej 
niż 10 ha) oraz Gospodar-
stwo Rolne (powierzchnia 
10 ha i powyżej). Kandydaci 
do poszczególnych katego-
rii muszą spełniać warunki 
określone w Regulaminie 
Konkursu zatwierdzonym 
przez Zarząd Powiatu Ra-
domskiego.

Nadzór nad przebie-
giem Konkursu sprawuje 
i orzeka o wynikach jego 
poszczególnych etapów 
powołana przez Zarząd 
Powiatu Kapituła, na cze-
le z jej przewodniczącym, 
starostą Mirosławem Śli-
firczykiem. Może ona rów-
nież zadecydować o przy-
znaniu nagrody specjalnej, 
którą może zostać objęta 
dowolna kandydatura, za-
sługująca na szczególne 
wyróżnienie.

Wnioski zgłoszeniowe z ankieta-
mi zgłoszeniowymi dostępne wraz 
z Regulaminem na stronie www.
radompowiat.pl należy składać do 
13 lutego 2015 r. w siedzibie Sta-
rostwa, bądź przesyłać pocztą pod 
adresem: Starostwo Powiatowe 

w Radomiu, ul. Domagal-
skiego 7, 26-600 Radom.

Zwycięzca każdej katego-
rii otrzymuje Statuetkę i Dy-
plom Honorowy. Uroczyste 
podsumowanie i wręczenie 
nagród odbędzie się na Gali 
IV Konkursu, 17 kwietnia br. 
w Sali Widowiskowej Ośrod-
ka Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska”, ul. Malczew-
skiego 16 w Radomiu.

Uwaga! Kandydatów, zgod-
nie z regulaminem, mogą 
zgłaszać: burmistrzowie 
i wójtowie z terenu powiatu 
radomskiego, organizacje re-
prezentujące przedsiębiorców 
(np. Izba Przemysłowo-Han-
dlowa Ziemi Radomskiej, itp.) 
i rolników (Izby Rolnicze, 
ODR, itp.) a także fi rmy bądź 
rolnicy w swoim własnym 
imieniu.

p odzikowanie

Pani Doktor Bożenie Wrzosek
Kierownikowi Oddziału Kardiologii 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 
oraz na Jej ręce całemu Personelowi

najserdeczniejsze słowa podziękowania
za opiekę medyczną, stworzenie niezapomnianej, 

ciepłej atmosfery – tak ważnej dla pacjenta, zainteresowanie, 
troskę i serdeczność

 składa wdzięczna pacjentka
 Teresa Gizińska z Przysuchy

Laureaci III Konkursu „Perła Powiatu”

Samorządowi gospodarze gminy Iłża nie szczędzili braw

Modne kreacje w wydaniu radomiaków

Dopisały zespoły ludowe i kapele
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Sukcesy naszych licealistów
Młodzi radomianie zorganizowali dzień e-sportu, a uczniowie z Warki otworzyli własną szkolną pizzerię. To zwycięskie projekty 
wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Akademia Młodego Przedsiębiorcy. Uczniowie zdobyli fundusze na własną działalność.

Projekt Akademia Młodego 
Przedsiębiorcy został przeprowa-
dzony w 20 szkołach ponadgimna-
zjalnych z całej Polski, od września 
do grudnia 2014 r. Wzięło w nim 
udział ponad 400 licealistów. Ucz-
niowie poznali zasady przedsię-
biorczości i zarządzania projekta-
mi. Wykonując zadania praktyczne, 
nauczyli się, jak wymyślać nowe 
produkty i usługi, pozyskać partne-
rów biznesowych, zarobić pieniądze 
i rozpocząć swoją pierwszą w życiu 
działalność gospodarczą. Na efek-
ty nie trzeba było długo czekać. Do 
fi nału konkursu uczniowie zgłosili 
ok. 25 fi rm. Podczas gali fi nałowej 
14 stycznia br. w AFiBV nagrodzo-
no 4 z nich. 

Zarabiają i mają ochotę na więcej

– Decyzja o wyborze najlepszych 
projektów nie była łatwa. Ucznio-
wie wykazali się daleko posuniętą 
kreatywnością, jeśli chodzi o po-
mysły na własne fi rmy. Zwycięskie 
zespoły z sukcesem sprzedawały 
swoje towary i usługi, odniosły 
komercyjny sukces i mają ochotę 
na więcej. To niezwykle nas cieszy 
i oznacza, że udało nam się rozbu-
dzić w młodzieży ducha przedsię-
biorczości – zauważa prof. Krzysz-
tof Rybiński z Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula, przewodniczący 
jury konkursu.

Dzień e-sportu

Radomianie zajęli 2. miejsce. 
Zespół „Coopin” utworzyli ucz-
niowie XI LO z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. S. Staszica w Ra-
domiu: Kamil Adamczyk, Klaudia 
Piątek, Anita Dadok, Paulina Krok, 
Sylwia Pawlak. Opiekę meryto-
ryczną sprawowała nauczycielka 
Milena Jaśkiewicz. Jury doceniło 
projekt, w ramach którego ucznio-
wie założyli firmę organizującą 
turnieje gier komputerowych. 
Pierwsze tego typu wydarzenie 
mają już za sobą – przygotowali 
Dzień e-sportu, którego główną 
atrakcją był turniej gry w „League 
of Legends”. 

– Uważamy, że warto rozwijać się 
w tym kierunku, ponieważ mało kto 
myśli o miastach wielkości Radomia. 
Warto inwestować w e-sport wszę-
dzie, gdzie jest wystarczająco dużo 
zainteresowanych udziałem w tego 
typu wydarzeniach. Zorganizowa-
liśmy imprezę, przyszli widzowie, 
uczestnicy turnieju, zdobyliśmy 
bezcenne doświadczenie, które 
pokazało nam, że organizacja ta-
kich imprez nie jest tak ciężka, jak 
uważaliśmy. Naszym następnym 
projektem będzie „Nauczanie i gra-
nie” – wystawa pokazująca zależ-
ności między wynikami szkolnymi, 
a graniem lub wyborem gier wideo 
– zapowiada Kamil Adamczyk, lider 
Zespołu Coopin. W nagrodę ucznio-
wie otrzymali 5 tys. zł na rozwinięcie 
działalności, tablety oraz fi nansowa-
nie studiów w AFIBV. 

Dzikie Bobry sprzedają pizzę

Z kolei uczniowie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Warszawa” w Warce postano-
wili sprzedawać pizzę w swojej 
szkole. Ich pomysł spotkał się 
z bardzo dużym zainteresowa-
niem innych uczniów, dziennie są 
w stanie sprzedać prawie 400 por-
cji pizzy. Warecki zespół Dzikie 
Bobry tworzą: Anastazja Lipiec, 
Ada Wieczorek, Natalia Lipińska 
oraz Dawid Rybarczyk. Opieku-
nem projektu była nauczycielka 
Aneta Wodzińska. 

Jury składające się z młodych 
przedsiębiorców, którzy mają już 
za sobą pierwsze duże sukcesy, 
zdecydowało o przyznaniu grupie 
dodatkowej 4. nagrody. Licealiści 

otrzymali 2,5 tys. zł na rozwinięcie 
działalności. 

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 
mogliśmy wziąć udział w projekcie 
Akademia Młodego Przedsiębior-
cy. Pomogło nam to w rozwinięciu 
naszych cech przedsiębiorczych. 
Dziękujemy, że jury dostrzegło 
w nas potencjał i dało nam szansę 
na rozkręcenie własnego biznesu. 
Dzięki temu w przyszłości będziemy 
wiedzieć, jak prowadzić działalność 
gospodarczą. Projekt zmobilizował 
nas do przemyśleń, czym będziemy 
zajmować się w przyszłości. Wyróż-
nienie, które otrzymaliśmy, jest dla 
nas bardzo ważne, ponieważ utwier-
dziło nas w przekonaniu, że każdy 
ma szansę zostać przedsiębiorcą 
w tak młodym wieku – podkreśla 
Anastazja Lipiec – liderka zespołu 
Dzikie Bobry.

To może być realny biznes 

– W polskich liceach i gimnazjach 
jest bardzo wielu przyszłych przed-
siębiorców. Chcemy im pokazać, 
że mogą własne zdolności przekuć 
w realny biznes oraz że warto rozwi-
jać swój talent. Młodzi Polacy chęt-
nie uczą się przedsiębiorczości i to 
od razu w praktyce – rozwijają włas-
ne pomysły i zakładają fi rmy, a Bank 
Zachodni WBK chce im w tym po-
magać, chce być dla nich partnerem 
– podkreśla Michał Kuczmierowski, 
dyrektor Santander Universidades 
realizowanego w Polsce przez Bank 
Zachodni WBK.

 Katarzyna Chmielewska
Rzecznik Prasowy Grupy Uczelni Vistula

Fot. Archiwum AFiBV

Jaka przyszłość 
przed Gminą 
Gniewoszów?
W rezultacie wyborów samorządowych w Gminie Gniewoszów 
zaszły istotne zmiany personalne w składzie radnych oraz na 
funkcji wójta. Radę Gminy tworzy w kadencji 2014–2018 
15 radnych: Piotr Dela, Mariusz Szczepaniak, Stanisław 
Gawron, Emil Skowronek, Teresa Seledyn, Jan Tyburscy, 
Dariusz Janiszewski, Czesław Strzelecki, Zbigniew Wnuk, 
Krzysztof Kołdej, Piotr Edward Telka, Andrzej Seledyn, 
Andrzej Gugała, Krzysztof Kępka i Zbigniew Koziara.

W I turze o fotel wójta ubiegało 
się 5. kandydatów: Banaś Stefan Ma-
rek, Frączyk Marian Tadeusz, Paweł 
Mytych, Pawlonka Wiesław An-
drzej, Dariusz Woźniak. Do II tury 
przeszli – Banaś i Pawlonka. Wie-
sław A. Pawlonka otrzymał 1063 
głosy a Stefan M. Banaś – 868. 
Pierwszy wójtował w Gniewoszo-
wie przed ośmiu laty, drugi – przez 
dwie ostatnie kadencje. Wówczas 
Pawlonkę zastąpił Banaś, teraz 
– odwrotnie.

Wójt Wiesław Pawlonka nie zgła-
sza zastrzeżeń do swego poprzedni-
ka, który pozostał w Urzędzie Gmi-
ny, gdyż przed wójtowaniem w nim 
pracował. Mówi, że poprzednik za-
łatwiał, co był w stanie załatwić. Po-
zytywnie ocenia też pracowników. 
Po ośmiu latach przerwy (mieszka 
w Puławach) jako prawnik, do-
kładnie zapoznaje się ze stanem 

między Kozienicami a Puławami, 
z dala od miast, gdyż do Dęblina 
jest też kilkanaście kilometrów. 
O pracę jest bardzo trudno.

Wraz z radnymi przygotowuje 
się do przedkładania wniosków 
unijnych. Główne potrzeby gospo-
darcze dotyczą dróg, kanalizacji 
i oczyszczania ścieków. Widzi je 
też w dziedzinie kultury. Unowo-
cześniająca się wieś potrzebuje 
placówek kultury oraz gminnego 
pracownika, który koordynował-
by te sprawy, ożywiał działalność 
kulturalno-artystyczną na wsi. 
O siebie upominają się też pamiątki 
przeszłości. Więc zainteresowanie 
sprawami gospodarczymi trzeba 
kojarzyć ze sprawami społecznymi, 
nadać na przykład rangę festynowi 
gminnemu. Póki co, wznowił wyda-
wanie biuletynu pod nazwą ,,Moja 
Gmina Gniewoszów”.   (m) 

faktycznym. Przyjmuje wielu in-
teresantów. Większość z nich prosi 
o zatrudnienie, a Gniewoszów jest 
gminą wiejską, rolniczą, położoną 
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Jesteśmy wiodącą siecią 
poradni medycznych w Radomiu

Wywiad z Mariuszem Purcem, Prezesem Zarządu Polmedic w Radomiu

 Panie Prezesie, zapowiedziane przez 
kierownictwo Porozumienia Zielono-
górskiego zamknięcie poradni przez 
zrzeszonych w nim lekarzy rodzin-
nych, w sytuacji przerwania rozmów 
prowadzonych w związku z tzw. Pa-
kietem Onkologicznym z szefem resor-
tu zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, 
zwiększyło zainteresowanie nie tylko 
w Radomiu fi rmą Polmedic. Stało się 
tak dlatego, że bardzo szybko zare-
agowaliście pozytywnie na apel mi-
nistra i kierownictwa NFZ wojewódz-
twa mazowieckiego, powiadamiając 
rzesze zaniepokojonych pacjentów 
o rozpoczęciu już 7 stycznia działal-
ności przez nowo utworzony Zespół 
Lekarzy Rodzinnych Polmedic przy ul. 
Osiedlowej 9 w Radomiu.

– Takie było oczekiwanie pacjen-
tów nie tylko dzielnicy Ustronie, 
ale także pobliskich osiedli i miej-
scowości podmiejskich. Sytuacja 
wymagała szybkiego działania. 
W poniedziałek 5 stycznia osobi-
ście wizytowali nową przychod-
nię przy ul. Osiedlowej 9 panowie 
– Filip Nowak, dyrektor mazowie-
ckiego oddziału wojewódzkiego 
NFZ i Andrzej Cieślik, kierownik 
radomskiej delegatury NFZ, ak-
ceptując warunki stworzone pa-
cjentom. Z Mazowieckim Oddzia-
łem Wojewódzkim NFZ łączy nas 
długookresowy kontrakt, a szansa 
szybkiego zawarcia nowej umowy 
stała się możliwa także dzięki temu, 
że dysponowaliśmy odpowiednim 
lokalem i profesjonalną kadrą me-
dyczną. Nowy Zespół Lekarzy Ro-
dzinnych ma siedzibę w budynku, 
w którym są zlokalizowane również 
nasze poradnie specjalistyczne 
i rehabilitacja. Grupa Polmedic jest 
w fazie dynamicznego rozwoju, cze-
go odzwierciedleniem jest urucho-

miona w październiku 2014 roku 
bardzo nowoczesna przychodnia 
lekarzy rodzinnych przy ul. To-
ruńskiej 1 (C.H. E. Leclerc). Ze 
względu na atrakcyjną lokalizację 
placówki oraz potrzeby zgłaszane 
przez pacjentów, postanowiliśmy, 
iż od lutego nasi lekarze rodzinni 
będą świadczyć opiekę medyczną 
również w soboty, co jest rzadkością 
w naszym kraju. Otwarty z począt-
kiem stycznia Zespół Lekarzy Ro-
dzinnych przy ul. Osiedlowej 9 jest 
już czwartą poradnią rodzinną 
Grupy Polmedic w Radomiu. 
 Jakie są możliwości Grupy Polmedic 

w zaspokajaniu potrzeb leczniczych 
ponad dwustutysięcznego Radomia 
i okolicznych miejscowości?

– Grupa Polmedic prowadzi 
aktualnie 7 przychodni z zakresu 
podstawowej, jak i specjalistycz-
nej opieki, które zlokalizowane są 
w różnych częściach miasta (Do-
magalskiego 7, Okulickiego 74 i 76, 
Osiedlowa 9 oraz Toruńska 1). Za-
trudniamy 250 osób, w tym ponad 
stu lekarzy różnych specjalności. 
Naszą opieką medyczną obejmuje-
my już około 30 tysięcy pacjentów 
miesięcznie. Są to zarówno pacjenci 
indywidualni korzystający z pakie-
tów medycznych i świadczeń Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, jak 
i pacjenci korporacyjni korzystają-
cy z fi rmowych pakietów medycz-
nych oraz medycyny pracy.

Polmedic to kompleksowość 
świadczonych usług. Jako jedyni 
w Radomiu oferujemy zarów-
no podstawową i specjalistyczną 
opiekę zdrowotną, zaawansowaną 
diagnostykę, rehabilitację medycz-
ną, medycynę pracy, jak i chirurgię 
jednego dnia w zakresie ortopedii, 
otorynolaryngologii, ginekologii, 

urologii, chirurgii ogólnej i chirur-
gii plastycznej.

Diagnozujemy pacjentów w opar-
ciu o precyzyjny i najnowocześniej-
szy sprzęt medyczny. Stale poszuku-
jemy i wdrażamy nowe technologie 
i rozwiązania. Przykładem są usłu-
gi, które świadczymy jako jedyni 
w regionie np. zabiegi rehabilitacyjne 
w kriosaunie czy też zabiegi medy-
cyny estetycznej z wykorzystaniem 
niechirurgicznych nici lift ingują-
cych. Wprowadziliśmy również Sy-
stem Zarządzania Jakością zgodnie 
z normą ISO 9001:2008 i stale mo-

Placówki Polmedic w Radomiu:

Zespół Lekarzy Rodzinnych Polmedic (pon.– pt. 8:00–18:00):
POZ I ul. Domagalskiego 7
POZ II ul. Okulickiego 74
POZ III ul. Toruńska 1 (C.H. E.Leclerc)
POZ IV ul. Osiedlowa 9

Zespół Poradni Specjalistycznych Polmedic:
ul. Domagalskiego 7, (pon.– pt. 7:30–20:00)
ul. Okulickiego 76, (pon.– pt. 7:00–19:30)
ul. Osiedlowa 9, (pon.– pt. 7:00–20:00)

Kontakt:
Infolinia: 48 386 90 60
Strona internetowa: www.polmedic.com.pl
Fanpage na Facebook: www.facebook.com/Polmedic

Gabinet lekarza rodzinnego w przychodni przy ul. Toruńskiej 1

nitorujemy opinie naszych pacjen-
tów. Dzięki infolinii (48 386 90 60), 
która funkcjonuje od roku, pacjen-
ci Polmedic mają możliwość zapisu 
na wizyty lekarskie i badania rea-
lizowane we wszystkich naszych 
7 placówkach. 

Cieszymy się dobrą opinią wśród 
pacjentów, co zostało potwierdzone 
wyróżnieniami w rankingach tygo-
dnika Wprost dla najlepszych pry-

watnych ośrodków medycznych. 
Co więcej, nasi specjaliści niejedno-
krotnie znaleźli się w gronie najlep-
szych lekarzy w „Plebiscycie Lekarz 
Roku” organizowanym przez regio-
nalny dziennik Echo Dnia. 
 Jakie były początki, jaka przy-

szłość?
– Od początku jesteśmy fi rmą pol-

ską. Zaczęło się w 2001 roku działal-
nością Przychodni Rehabilitacyjnej. 
W roku 2013 Polmedic przejął spółkę 
Prof-Med, co doprowadziło do tego, 
że obecnie Grupa Polmedic jest 
wiodącą w Radomiu siecią poradni 
medycznych. Zarówno w skali kraju, 
regionu mazowieckiego i subregio-
nu radomskiego sieć podstawowych 
placówek medycznych nie jest jeszcze 
ostatecznie ukształtowana. Widać to 
choćby w gminach. Rozpoznajemy 
te potrzeby i przygotowujemy się do 
ich zaspokajania.
 W takim razie jak zostać pacjentem 

Grupy Polmedic? 
– Wystarczy udać się do jednej 

z naszych placówek wraz dowodem 
osobistym, a nasi konsultanci po-
mogą wypełnić Deklarację wyboru 
lekarza, pielęgniarki i położnej. Do-
kument ten można również pobrać 
z naszej strony internetowej www.
polmedic.com.pl. Zapraszam także 
wszystkich czytelników Tygodnika 
Radomskiego do śledzenia profi lu 
na facebook.com/Polmedic 
 Dziękuję za rozmowę, życząc Panu 

Prezesowi i wszystkim Pracownikom 
Grupy Polmedic w Radomiu dalszych 
osiągnięć w zaspokajaniu potrzeb 
zdrowotnych pacjentów.

  Mieczysław Kaca

Mariusz Purc, Prezes Zarządu Grupy Polmedic w Radomiu
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www.garbatkaletnisko.pl

Wójt Kowalczyk 
mile nas zaskakuje...
Styczeń 2015 roku dla wielu gminnych samorządów, ich wójtów i radnych oznaczał pracę nad 
konstruowaniem budżetów lub wprowadzaniem pierwszych zmian do planów fi nansowych 
przyjętych w grudniu. Gmina Garbatka-Letnisko należy do tych, w których jednogłośnie w grud-
niu 2014 r. uchwalono budżet gminy na rok 2015.

Budżet Gminy Garbatka-Let-
nisko na 2015 rok został przyjęty 
przez radnych jednogłośnie, po 
uprzednim pozytywnym zaopinio-
waniu projektu uchwały przez skład 
orzekający Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie. Zakłada 
on dochody wartości 15.866.120 zł 
i wydatki na sumę 18.346 14 zł. 
Wydatki tzw. majątkowe czyli in-
westycyjne wyniosą 5 mln zł. Defi -
cyt między wydatkami a wpływami 
wynoszący 2,48 mln zl zostanie po-
kryty emisją obligacji bankowych. 
Wójt Robert Kowalczyk ma pełną 
świadomość, że kadencja 2014–2018 
jest ostatnią, w której będzie można 
pożytecznie spożytkować na dużą 
skalę dotacje unijne, a radni także 
tą, że z tak konsekwentnym i pra-
cowitym wójtem można będzie 
nadal uczynić wiele dobrego dla 
mieszkańców gminy, zachęcając 
ich do współdziałania m.in. po-
przez fundusz sołecki. Szansa jest 
tym większa, że wójt i 10. radnych 

zostało wybranych z listy Samo-
rządowego Stowarzyszenia ,,Nasz 
Region Kozienicki”. Ważne, że rów-
nież pozostałych pięciu radnych 
uczestniczy we współdziałaniu 
dla dobra społeczności lokalnej. 

Wójt Robert Kowalczyk uważany 
jest przez większość mieszkańców 
za samorządowego lidera, gdyż 
uzyskał w I turze 68% ważnie od-
danych głosów, choć jego konku-
rentami byli kandydaci, którzy też 

już pełnili funkcje wójta Gminy 
Garbatka-Letnisko.

Paweł Kibil, pełniący obecnie 
funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy, zwierzył się, że wójt 

Robert Kowalczyk od początku 
ubiegłej kadencji mile zaskakiwał 
nie tylko radnych, ale też mieszkań-
ców gminy. Pytany, czym zaskakiwał 
odrzekł, że konsekwencja, dotrzy-
mywaniem przyrzeczeń i danego 
ludziom słowa. Mimo że miesz-
ka w Małęczynie pod Radomiem 
– gminie Garbatka-Letnisko prze-
znacza bardzo wiele czasu zarów-
no w dni robocze, jak i świateczne. 
W okresie niespełna roku oddał 
nowe przedszkole, mające warunki 
do zaopiekowania się setką milu-
sińskich. Gruntowna modernizacja 
Ośrodka Rekreacji ,,Polanka”, łącznie 
z pogłębieniem zalewu i boiskiem 
wielofunkcyjnym, zespół boisk ,,Or-
lik’, korty tenisowe, modernizacja 
targowiska, likwidacja uciążliwego 
wysypiska śmieci, utworzenie kina 
kameralnego „Za rogiem”, most 
w Garbatce – Zbyczynie, plac zabaw 
w Bogucinie, fi nalizowana jest kana-
lizacja w Molendach. Na te inwesty-
cje gmina pozyskiwała środki unijne 
i zewnętrzne i plasuje się pod tym 
względem w czołówce regionu.

W ustalaniu priorytetów rozwo-
jowych wymagających nakładów 
inwestycyjnych mają udział miesz-
kańcy uczestniczący w zgłaszaniu 
propozycji i zadawaniu pytań wój-
towi za pośrednictwem internetu. 
Pytanie i odpowiedzi są pożyteczne 
i pouczające.

 Mieczysław Kaca
Fot. Leszek Wyrwicz

Rada Gminy Garbatka-Letnisko
15-osobową Radę Gminy kadencji 2014-2018 tworzą radni: Włodzimierz 
Mazur (przewodniczący), Irena Piechocińska (wiceprzewodnicząca),
Paweł Kibil (wiceprzewodniczący), Marianna Bernacik, Tadeusz Celoch, 
Cecylia Guza, Grażyna Kęska, Leokadia Koćmierowska, Barbara Kwaśnik, 
Elżbieta Napiórkowska, Henryk Czesław Sekuła, Janusz Piotr Stachurski, 
Piotr Szczechula, Zbigniew Andrzej Wdowiak i Stanisław Ziemka.

Sesja Rady Gminy nowej kadencji

W nowym przedszkolu fajnie jest

Zespół boisk ,,Orlik”

Plac zabaw w Bogucinie

Roboty drogowe w rejonie ,,Polanki”

Wojt Robert Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy honorują mieszkańców Roboty kanalizacyjne w Brzustowie
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„Orły Polskiej Przedsiębiorczości” przyznane

BS w Przysusze 
laureatem VIII edycji 
Ogólnopolskiego Plebiscytu
Tytuł „Mazowieckiej Firmy Roku 2014” otrzymał Bank Spółdzielczy w Przysusze. 
Prezesa Banku uhonorowano tytułem „Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP”. 
Nagrody wręczono podczas Wielkiej Gali „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”, 
podsumowującej VIII edycję Ogólnopolskiego Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”.

Z udziałem ponad 900 gości, 
w tym przedstawicieli świata poli-
tyki, biznesu i kultury, 29 listopada 
2014 roku w Warszawie, w Hotelu 
Gromada odbyła się Wielka Gala 
pn. „25 lat Wolności dla Polskiej 
Przedsiębiorczości”. Organizato-
rem gali było Mazowieckie Zrze-
szenie Handlu Przemysłu i Usług. 
Przedsięwzięcie to jest ogólnopol-
skim plebiscytem przebiegającym 
w ramach Narodowego Programu 
Promocji „Polska Przedsiębior-
czość 2020”, którego ideę wspiera 
Kancelaria Prezydenta RP.

Przyznane w plebiscycie nagrody 
to szczególne wyróżnienie dla osób, 
które przez ostatnie 25 lat swoją ak-
tywność zawodową przyczyniły się 
do rozwoju gospodarczego Polski, 
wykazując wybitne zdolności me-
nedżerskie oraz fi rm, które poprzez 
nowoczesne produkty i usługi wy-
różniają się na tle konkurencji, 
działając w oparciu o najwyższe 
standardy organizacji pracy przy 
pełnym poszanowaniu norm ety-
ki biznesowej. Laureaci nie tylko 
kreują polską przedsiębiorczość, 
lecz są także wizytówką polskiej 
gospodarki.

Bank Spółdzielczy w Przysusze 
został wyróżniony w kategorii usłu-
gi fi nansowe, otrzymując prestiżo-
wy tytuł „Mazowieckiej Firmy Roku 
2014”. Ponadto Prezes Zarządu BS 
w Przysusze Marian Grzegorczyk 
otrzymał nagrodę specjalną: tytuł 
„Przedsiębiorcy 25-lecia Wolności 
RP”.

Ekspozycja nagród i dyplomów uznania otrzymanych przez przysuski BS 
znajduje się w sali konferencyjnej banku. Wśród nich obok otrzymanego 
w listopadzie 2014 roku tytułu „Mazowiecka Firma Roku 2014” są także:

 certyfi katy wojewódzki i krajowy „Rzetelni w biznesie”, otrzymane 
w ramach programu realizowanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu 
Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. i wspieranego 
przez Ministerstwa Gospodarki oraz Rozwoju Regionalnego, pod patronatem 
Kancelarii Premiera RP, Parlamentu Europejskiego i Zrzeszenia Praco-
dawców RP. „Rzetelni w biznesie” jest projektem skierowanym do fi rm 
spełniających kryteria wysokiej jakości organizacji pracy oraz menedżerów 
i właścicieli fi rm, którzy z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie 
wywiązują się ze swoich obowiązków;

 dwukrotnie nadany tytuł „Orzeł Agrobiznesu”, przyznawany za sukces 
rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno 

 Wydawnicza EMS. Nagrody przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów 
do spraw badań rynkowych, wizerunku fi rmy i oceny jej wiarygodności. 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje wicemarszałek Sejmu RP;

 Medal im. Franciszka Stefczyka za zasługi w bankowości;
 tytuły: Najlepszej Instytucji Finansowej wg rankingu Rzeczpospolitej, 

Finansowy Lider, Najlepszy Bank, Mazowiecka Firma Roku 2009, Najlepszy 
Bank Zrzeszenia, Certyfi kat Microsoft License Management i dyplom 
za wzorcowe uruchomienie serwisu Western Union Money Transfer.

Budynek Banku Spółdzielczego w Przysusze

Na pytanie czy kolejna nagroda 
dla banku i jego prezesa daje satys-
fakcję, Prezes Marian Grzegorczyk 
odpowiedź ma zawsze jedną: – Na-
grody satysfakcję dają bardzo dużą, 
ale my na co dzień nie pracujemy 
dla nagród i wyróżnień. Jeśli jednak 
praca Zarządu banku i całej załogi 
jest doceniona, to dla nas potwier-
dzenie, że wykonujemy ją dobrze. 
Tylko praca i zaangażowanie 
wszystkich pracowników banku, 
ich wiedza oraz kompetencje wa-
runkują nasze sukcesy. Natomiast 
w tym konkretnym przypadku, 
uhonorowania mojej osoby tytułem 
„Przedsiębiorcy 25-lecia Wolności 
RP” ma dla mnie osobiste znacze-
nie. Znalazłem się wśród laureatów 

internetowa obsługa klienta. Ale nie 
tylko profesjonalna fi nansowa dzia-
łalność banku przysparza mu pozy-
tywnych ocen. Bank Spółdzielczy 
w Przysusze aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym mieszkańców 
Przysuchy – Gminy i Powiatu. Jest 
sponsorem wielu ważnych wy-
darzeń o charakterze społeczno 
– kulturalnym, między innymi 
Dni Przysuchy i Dni Kolbergow-
skich, a w minionym 2014 roku 
– Roku Oskara Kolberga – spon-
sorem szczególnego wydawnictwa 
o działalności tego znamienitego 
etnografa, folklorysty i kompozy-
tora. Wspiera działalność organiza-
cji pozarządowych pracujących na 
rzecz chorych dzieci.

Zarząd banku. Od lewej: Barbara Urantowska z-ca Prezesa, 
Marian Grzegorczyk Prezes Zarządu, Halina Wilk z-ca Prezesa

Marian Grzegorczyk Prezes Zarządu BS odebrał nagrodę podczas Wielkiej Gali 
„25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”

nagrodzonych między innymi ty-
tułami: „Polityk 25-lecia”, „Polityk 
Samorządowy 25-lecia” czy „Oso-
bowość 25-lecia” – tytułami przy-
znawanymi osobom i podmiotom, 
które na przestrzeni ostatnich 
25 lat stały się symbolem przemian 
i wniosły określony wkład w bu-
dowę polskiej gospodarki i kształ-
towanie jej wizerunku. Znaleźć się 
w takim gronie to zaszczyt – dodaje 
Prezes Grzegorczyk.

My dodajmy, że Bank Spółdziel-
czy w Przysusze ma już ponad 100 
lat i jest bankiem w 100% kapitało-
wo polskim. Posiada 14 jednostek 
organizacyjnych: oddziałów i fi lii. 
Obsługuje osoby indywidualne 
i fi rmy z Warszawy, Radomia, Kielc 
i okolic tych miast. Pozwala na to 

– W fi nansowej działalności ban-
ku kierujemy się zasadą stabilnego, 
bezpiecznego rozwoju. Mamy do-
bre wskaźniki ekonomiczne. W re-
lacjach z klientami staramy się być 
godnymi zaufania. Natomiast nie 
zapominamy, że naszą powinnoś-
cią jest także działalność na rzecz 
lokalnej społeczności. Jesteśmy jej 
częścią – mówi Prezes Zarządu BS 
Marian Grzegorczyk.

 Opracowała Hanna Jacobi
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Realizowany przez „RADPEC” SA projekt, którego war-
tość wynosi 57 989 486 zł, dotyczy modernizacji miej-
skiego systemu ciepłowniczego w Radomiu. 
W ramach projektu, „RADPEC” SA przebuduje 27,8 km 
sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych 
technologiach kanałowych są wymieniane na rurociągi 
w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. 
Spółka jest w trakcie zmodernizacji 177 indywidual-
nych węzłów cieplnych oraz przebudowuje 21 węzłów 
grupowych, które będą bardziej energooszczędne 
od obecnych.
Efektem realizowanego projektu będzie zmniejszenie strat 
ciepła – roczne zużycie energii obniży się o 67692 GJ. 
Z tymi oszczędnościami wiąże się ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla – co roku uniknie się emisji 18,33 tys. 
ton CO2.
Dodatkowym efektem realizowanej w ramach projektu 
modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych będzie ogra-
niczenie zagrożenia awariami, a co za tym idzie, zwięk-
szenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia
Projekt „RADPEC” SA współfi nansowany przez Unię Europejską

Wartość dofi nansowania unijnego wynosi 31 794 070 zł

Poziom życia mieszkańców 
nadrzędnym priorytetem
Gmina Jedlnia-Letnisko, wspólnie z Fundacją Rozwoju i Innowacji WIR, od 1 stycznia 2014 realizuje projekt współfi nansowany 
przez Unię Europejską ze środków EFS pn. „Dwa sektory – jeden cel!”. Głównym jego celem jest wzmocnienie potencjału admini-
stracji samorządowej oraz zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Priorytety rozwoju gminy, przed-
stawione w dokumencie „Poziom 
jakości życia mieszkańców gminy 
Jedlnia-Letnisko”, zostały zapre-
zentowane podczas spotkania 

zorganizowanego w Hotelu „Pod 
Różami” w grudniu ubr. Dokument 
ten obrazuje obecną sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną mieszkańców, 
a tym samym wskazuje na bariery 

i szanse rozwoju organizacji poza-
rządowych w kontekście wyników 
badań. W konferencji udział wzięli 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych z terenu gminy, radni, 

sołtysi, pracownicy UG: Sławo-
mir Wolak i Emilia Romanowska 
z wójtem Piotrem Leśnowolskim 
na czele. Ze strony organizacji po-
zarządowych głos zabrali: Teresa 
Wójcik (Stowarzyszenie Gminny 
Klub Seniora), Michał Kowalewski 
(Klub Sportowy TKD Jedlnia), Do-
minik Szczepański (Stowarzyszenie 
Jedlnia Dzieciom), Monika Purc 

(Stowarzyszenie Miłośników Jed-
lni-Letnisko i Wrzosowa) i Marek 
Lawrenc (GKS Jodła), co pozwoliło 
zapoznać się z działalnością każdej 
z nich. Celem spotkania była dysku-
sja między przedstawicielami obu 
sektorów na temat wzajemnych 
relacji, potrzeb oraz barier, które 
utrudniają im prawidłowe współ-
działanie.

Ciekawą inicjatywą jest „Cen-
trum wsparcia dla NGO”, które 
funkcjonuje w urzędzie gminy. 
Centrum udziela bezpłatnych po-
rad dla przedstawicieli organizacji 

Wójt Jedlni-Letnisko podczas prezentacji współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi

pozarządowych m.in. z zakresu 
prowadzenia stowarzyszenia, fun-
dacji czy koła gospodyń wiejskich, 
przygotowywania projektu o grant. 
Dzięki działalności Centrum uczą 
się oni jak w praktyce pozyskiwać 
dofinansowania z różnych źró-
deł. Zakończenie projektu nastąpi 
30 czerwca br.

 Jacek Lombarski

Uczestnicy spotkania „Pod Różami”
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Sprawdzian samorządności
Gimnazjalistki z Mariówki uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 
dla młodzieży pt.: „Wybory Samorządowe 2014 – Sprawdzam!”.

Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik udziela wywiadu uczestniczkom projektu

W listopadzie ubr. odbyły się 
w naszym kraju wybory samorzą-
dowe. Wydarzenie to z reguły nie 
wzbudza szerszego zainteresowania 
ze strony młodzieży w wieku gim-
nazjalnym, która jeszcze nie bierze 
udziału w głosowaniu. Na szczęście 
są jednak i tacy młodzi ludzie, któ-
rym sprawy lokalne i samorządność 
leżą na sercu, bo przecież wszyscy 
odczuwamy skutki decyzji władz, 
które wyłaniane są drogą wybo-
rów.

Wśród takich młodych i aktyw-
nych obywateli znalazły się trzy 
uczennice klasy III Prywatnego 
Gimnazjum w Mariówce k. Przy-
suchy: Sylwia Augustyniak, Alek-
sandra Modrzecka i Aleksandra 
Kutyba, które pod kierunkiem Mał-
gorzaty Wawrzyńczak-Pawul zgło-
siły chęć udziału w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym dla mło-
dzieży pt.: „Wybory Samorządowe 
2014 – Sprawdzam!”. 

Celem projektu było przeprowa-
dzenie i opublikowanie wywiadów 

z kandydatami na radnych oraz 
członków organów zarządu jed-
nostek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli przed wybora-
mi samorządowymi w 2014 roku. 
Uczennice tak uzasadniły swoją 

chęć udziału w projekcie:
„Reprezentujemy Prywatne Gim-

nazjum im. Św. Królowej Jadwigi 
w Mariówce. To mała miejscowość 
na południowym Mazowszu w gmi-
nie Przysucha. 

Poprzez udział w Projekcie chce-
my poszerzyć nasze działania, które 
podejmujemy na forum lokalnym 
i zaangażować się dla potrzeb miesz-
kańców naszej „małej Ojczyzny” da-
jąc im większą wiedzę o kandydatach 
w wyborach samorządowych. W ten 
sposób ułatwimy im wybór, aby po 
16 listopada, ci, którzy zostaną wy-
brani, owocnie i z oddaniem służyli 
swoją pracą nam wszystkim.”

Dziewczęta przeprowadziły łącz-
nie 14 wywiadów, z których osiem 
zamieszczonych zostało na platfor-
mie projektu.

Rozmowy z kandydatami były 
nowym, ciekawym doświadcze-
niem, uczennice zdobyły cenne 
umiejętności społeczne, rozwijając 
skuteczną komunikację, autopre-
zentację, a także własny dzienni-
karski warsztat. 

Jednym z kandydatów, który 
uczennicom udzielił wywiadu jest 
obecny Burmistrz Miasta i Gminy 
Przysucha Tadeusz Tomasik. 

W ten sposób gimnazjalistki do-
łączyły do grona 430 uczestników 
– ambasadorów projektu, a zespół 
Mariówka 2014 zajął 12 miejsce 

wśród 83 innych zespołów biorą-
cych udział w projekcie. Być może 
również to zasługa dziewcząt, że jak 
się okazało, w powiecie przysuskim 
była najwyższa w województwie 
mazowieckim frekwencja wybor-
cza – 59,05%. 

18 grudnia 2014r. w gmachu 
Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa Projektu, w trakcie 
której odbyło się podsumowanie, 
a uczestnicy otrzymali certyfi-
katy uczestnictwa i nagrody. Jak 
zostało powiedziane na zakończe-
nie spotkania: „Dla nas, dla wy-
borców oraz kandydatów wszyscy 
jesteście zwycięzcami!” I tak jest 
w rzeczywistości, bo zaangażowa-
nie to pierwszy krok na drodze do 
budowania społeczeństwa obywa-
telskiego i popularyzacji demokra-
cji uczestniczącej. Gimnazjalistki 
z Mariówki rozumieją, że samo-
rządność to powinność każdego 
człowieka. Jak powiedziały: „Nam 
daje to wiele radości, chcemy, by 
poprzez Projekt w naszej gminie 
Przysucha i powiecie przysuskim 
rosła świadomość i poczucie od-
powiedzialności za to, co mamy. 
Aby pokazać, że już tak młodzi 
obywatele, jak my, chcemy, mo-
żemy i potrafimy dbać o naszą 
rzeczywistość.”

 tekst: szkoły mariowskie

Żywe wspomnienie w rocznicę
W styczniu br. mija 70 lat od uznanej za największą w ofensywie styczniowej bitwy na terenie 
Kielecczyzny. Nazwano ją „kotłem ruskobrodzkim”.

Między 17 a 19 stycznia 1945 
roku wieś Ruski Bród znalazła się 
w samym środku wojennego kosz-
maru. Spotkały się tu wycofujące się 
liczne jednostki wojsk niemieckich 
z oddziałami wojsk sowieckich. Od 
wschodu i zachodu, południa i pół-
nocy obręcz z napierających czoł-
gów, niszczycielskich moździerzy, 
karabinów maszynowych i grana-
tów zaciskała się coraz bardziej wo-
kół Ruskiego Brodu. Walki w samej 
wsi i na skraju lasów trwały dwa dni 
i dwie noce.

Historia zapisana

 „Po ciężkich walkach w okoli-
cach Kielc oddziały XXIV Korpusu 
Pancernego z 4 Armii Pancernej: 
16 i 17 Dywizja Pancerna, 20 Dy-
wizja Grenadierów Pancernych 
i resztki 424 batalionu czołgów 
ciężkich wycofywały się w kierun-
ku północno-zachodnim szosą na 
Mniów-Końskie. Niewykluczone, że 
od tych oddziałów oderwała się ja-
kaś grupa i wycofała się nie na Koń-
skie, tylko w kierunku północnym 
na Samsonów-Stąporków – później 
grupa ta także mogła znaleźć się w 
„kotle”. Wydzielona grupa bojowa 10 
Dywizji Grenadierów Pancernych 
z XXIV Korpusu Pancernego znaj-
dowała się w Skarżysku-Kamiennej, 
później znalazła się w „kotle” pod 
Ruskim Brodem. XXXXII Korpus 
Armijny w składzie 72, 88 i 291 Dy-
wizji Piechoty znajdował się także 
w okolicach Kielc i wycofywał się 
w kierunku północnym na Sam-
sonów-Stąporków, 342 Dywizja 
Piechoty z tego samego korpusu 

miała najdłuższą drogę odwrotu na 
zachód – znajdowała się w okolicy 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Opa-
towa i uciekała przed Rosjanami na 
zachód w kierunku Starachowic – 
Skarżyska-Kamiennej. W odwodzie 
korpusu znajdowała się natomiast 
70 Brygada Saperów. Prawdopodob-
nie w wycofującym się XXXXII KA 
znajdowały się również niedobitki 
pododdziałów dwóch rozbitych na 
południe od Kielc dywizji piechoty 
– 68 i 168 Dywizji Piechoty...” – czy-
tamy o „ruskobrodzkim kotle” na 
portalu Poszukiwania.pl

Historia opowiedziana

Mieszkanka Ruskiego Brodu, 
pani Helena Nowicka, dobrze pa-
mięta te dwa dramatyczne dni. 
Była wówczas kilkunastoletnią 
dziewczyną, a wszystko działo się 
przecież na jej oczach.

– Niemcy stacjonowali tam, gdzie 
są stare budynki parafi alne – opo-
wiada. – Rano 19 stycznia zaczęli 
uciekać. Ale zewsząd okrążali ich 
Rosjanie. Tu gdzie była szkoła Rosja-
nie ustawili armaty. Był jeden wielki 
huk, wszędzie dym, ogień i krzyki. 

Zrobił się kocioł. A my w samym 
jego środku. Tak doczekaliśmy wie-
czora i postanowiliśmy uciekać. To 
nie było łatwe, ja i sześcioro rodzeń-
stwa, rodzice, brat ojca z rodziną… 
Część domów już się spaliła, wiele 
osób już nie żyło. Uciekaliśmy na 
Kuźnicę, byle dalej… Nie było śnie-
gu, było sucho i zimno, a my ubra-
ni tak jak wyszliśmy w pośpiechu 
z domu. Wszędzie leżały łuski 
z kul, cała droga i las był nimi usia-
ny. Udało nam się dojść do Kuźnicy 
i dopiero tam odpoczęliśmy. Ucieka-
liśmy dalej aż do Żukowa, następnie 
do Rudna. No i wróciliśmy do Ru-
skiego Brodu. Naszego domu już nie 
było, tylko spalone ruiny. Zaczepiło 
nas dwóch Niemców, chcieli jakieś 
ubrania. Pamiętam, że strasznie się 

bałam. Rodzice też. Znów uciekli-
śmy, jak poprzednio – na Kuźnicę. 
Do końca zimy przemieszkaliśmy 
u ludzi w małej komórce. Wios-
ną wróciliśmy do Ruskiego Bro-
du. Topniał śnieg i odkrywał ciała 
tych co zginęli. Całe stosy. Drogą 
płynęła krew. Odwracałam oczy i 
czułam przeraźliwy strach. Wieś 
była spalona, ocalały tylko cztery 
domy. Nie mieliśmy nic, ludzie się 
nawzajem wspierali. Ktoś miał coś 
do jedzenia, inny jakieś ubranie. Ale 
wojna się skończyła. Można było się 
uśmiechnąć. To widać na zdjęciu, jak 
się śmieję. Szkoda, że nie pamiętam 
kto zrobił nam to zdjęcie, ale dobrze, 
że je mam – dodaje z zadumą pani 
Helena.

 Jac.

Ruski Bród. Wiosna 1945 rok. Rodzina pani Heleny przed zburzonym domem. Na zdjęciu 
rodzice: Bomba Wincenty i Janina oraz dzieci: Andrzej, Marianna, Eugeniusz, Czesław, Józef i 
Helena – na górze, pierwsza od lewej.

W rocznicę „kotła ruskobrodzkiego” pani Helena Nowicka sięgnęła po rodzinny album ze zdjęciami. 
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Pokrycia dachowe 
i kominki

Przy ul. Zbrowskiego 30 w Radomiu pojawiły się dwie sugestyw-
ne reklamy. Nowa fi rma zajmuje się sprzedażą i wykonawstwem 

pokryć dachowych oraz oryginalnych kominków.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

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

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@op.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, 
goszczyn@gminy.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, 
jasieniec@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, 
urząd@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@przysucha.umig.gov.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, bum@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, 
urząd@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, 
urząd@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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Zainteresowanie redaktora Ada-
ma Sikorskiego, autora cyklu, wzbu-
dziła sekcja Policji Państwowej, za-
łożona wiele lat temu przez Pawła 
Łuk-Murawskiego. 

– Grup rekonstruujących przed-
wojenną Policję Państwową jest 
w Polsce dużo. Jednak ta jest naj-
bardziej profesjonalna – powiedział 
Adam Sikorski.

Nie tylko jednak profesjona-
lizm tej grupy zachwycił redakto-
ra Sikorskiego, ale i jej populary-
zatorska działalność. W zbiorach 
grupy, wystawionych na potrzeby 
realizowanego programu, obej-
rzeć można było liczne pamiątki 

– Od tego czasu kolędujemy 
wspólnie w „Domu nad Potokiem”, 
ale występowaliśmy też dla innych 
środowisk. Nagraliśmy płytę z kolę-
dami w językach polskim i niemie-
ckim, z przetłumaczoną tytułową 
pastorałką „W grudniowe noce”. 
Płyta była rozprowadzana w Polsce, 
Austrii i Niemczech. Dochód z jej 
sprzedaży został spożytkowany na 
cele społeczne związane z naszym 
miastem: uporządkowanie zabyt-
kowego cmentarza ewangelickiego 

Okazuje się, że mimo bardzo 
rzadkich kontaktów między ofi -
cjalnymi agendami, w tym też bi-
znesowymi, w Radomiu i okolicy 
w dziedzinie kultury i nauki trochę 
się dzieje. Ewa Rybińska z Uniwer-
sytetu Techniczno-Humanistyczne-
go poinformowała np. że radomska 
uczelnia współpracuje z Państwo-
wym Uniwersytetem Komunikacji 
w Moskwie. Beata Drozdowska, 
szefowa ,,Łaźni’ stwierdziła, że re-
alizowany od trzech lat ,,Projekt 
Rosja” cieszy się w Radomiu dużym 
zainteresowaniem. Zauważyła też, 
że kultura olbrzymiego terytorial-
nie kraju, jakim jest Rosja, uważana 
jest przez wielu nie tylko za bardzo 
interesującą, lecz nawet egzotyczną. 
Cykliczne imprezy ukierunkowane 
na przybliżenie kultury rosyjskiej 
odbywają się też w Centrum Rzeź-

Trudno już teraz zliczyć ile osób 
wzięło udział w inscenizacjach po-
tyczek styczniowych. Jedni brali 
w nich udział tylko raz, ale są wete-
rani, którzy walczyli na polach Mu-
zeum Wsi Radomskiej od samego 
początku. Widzów na pewno moż-
na liczyć w dziesiątkach, jeżeli nie 
w setkach tysięcy. 

Każde kolejne widowisko pre-
zentowało konkretną opowieść 
i postać. Tegoroczna inscenizacja 
odbędzie 25 stycznia i jest niejako 

„Było, nie minęło...” 
w Radomiu
Z początkiem roku znów w Radomiu zawitali fi lmowcy. Tym 
razem była to ekipa znanego wśród poszukiwaczy śladów 
historii programu lubelskiej TVP „Było, nie minęło…”.

i zdjęcia związane z radomską 
Policją Państwową. Najbardziej 
imponującą pamiątką czasów 
II RP jest kolekcja oryginalnych, 
sprawnych, używanych na co 
dzień rowerów przedwojennej 
produkcji radomskiej. 

Jako jedna z niewielu, sek-
cja radomska uprawia również 
szermierkę na bagnety, popula-
ryzując ten sport wśród licznych 
odbiorców, głównie młodzieży. 

Program Adama Sikorskiego 
z udziałem radomskich poli-
cjantów można będzie obejrzeć 
w TVP za około trzy tygodnie.

 JaL

Pamiątkowe zdjęcie radomskich policjantów z ekipą „Było, nie minęło…”

Kolędowanie 
w „Domu nad Potokiem”
Pomysł „Wspólnego kolędowania” powstał przed 13 laty. 
W styczniu 2002 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych po raz pierwszy śpiewali kolędy dla podopiecznych 
DPS „Dom nad Potokiem”. 

przy ul. Kieleckiej oraz ufundo-
wanie tablicy upamiętniającej 
dr Adolfa Tochtermanna – po-
wiedziała organizatorka spotka-
nia Bożena Błaszczyk-Ziętek.

W spotkaniu i kolędowaniu 
wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta i kościoła: Anna 
Białkowska, wiceprezydent Ra-
domia i Jego Ekscelencja, ks. 
biskup Henryka Tomasik, ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej.

 JaL

Wykonawcy kolędowego spotkania w DPS

Polska–Rosja
Kultura łącznikiem 
ponad podziałami
Radomianie, którzy studiowali w byłym ZSRR lub już 
w Federacji Rosyjskiej, mają za współmałżonków osoby 
pochodzące zza Buga, prowadzili, względnie prowadzą interesy 
biznesowe ze Wschodem, lub których ciekawi po prostu 
rosyjska kultura, spotkali się z przedstawicielami władz 
Stowarzyszenia Polska–Rosja, by porozmawiać o inicjatywach 
kulturowych zaspokajających potrzeby ich środowisk.

by Polskiej w Orońsku. Utrzymy-
wane są kontakty z Zarządem 
Stowarzyszenia Polska – Wschód 
w Warszawie, gdzie kierownicze 
stanowisko pełni radomianin Le-

szek Słomkowski. Uczestniczył on 
w radomskim spotkaniu. Obecny 
był też radca Ambasady Federacji 
Rosyjskiej w Warszawie Jurij Pilip-
son z małżonką.

 Po prezentacji materiałów multi-
medialnych, w czasie przeznaczonym 
na luźną wymianę poglądów, uczest-
nicy spotkania mówili, że w sytuacji 
występującego w kręgach politycz-
nych i komentatorów medialnych 
zjawiska rusofobii, rozsądni ludzie 
powinni podtrzymywać normalne 
więzi kulturowe. Ktoś napomknął, 
że kultura lepiej łączy niż rurociągi 
gazowe. Inny nawiązał w kuluarowej 
pogawędce do okresu prezydentury 
Ronalda Reagana w USA, który na-
zwał przecież ZSRR ,,imperium zła’’. 

Tenże prezydent z lubością słuchał 
amerykańskiego piosenkarza Franka 
Sinatry śpiewającego po rosyjsku po-
pularną piosenkę ,,Podmoskiewskie 
wieczory’’.  (mc)

Podczas spotkania koncertował pianista Marcin Wieczorek

„Echa 1863 roku”
Tytuł najbliższej inscenizacji poświęconej 152. rocznicy 
Powstania Styczniowego ma dwa znaczenia. Po pierwsze, 
i najważniejsze, odnosi się do samego powstania. Po drugie, 
i to jest główną intencją autora i reżysera widowiska, Przemy-
sława Bednarczyka, jest to oddanie szacunku wszystkim, dzięki 
którym już od dziesięciu lat możemy oglądać te inscenizacje. 

ich podsumowaniem. Widowi-
sko rozpocznie prezentacja fi lmu 
„Rok 1863” zrealizowanego dwa 
lata temu dla TVP Historia. Przy-
pomnijmy jeszcze, że tegorocz-
ne obchody wybuchu Powstania 
Styczniowego rozpoczął 15 stycznia 
marsz uczniów radomskich szkół 
zorganizowany przez LO II im. 
M. Konopnickiej. 

JaL

Marsz uczniów radomskich szkół 15 stycznia br.

Uroczystość przy Krzyżu Powstańców przy ulicy Warszawskiej

fot. Jerzy Madejski
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 Premier Ewa Kopacz, będąc honorowym gościem radomskich wolontariuszy w dniu ich 
święta, podczas spotkania w Zespole Szkół Muzycznych wypowiedziała pod ich adresem wiele 
serdeczności. Po uroczystości pozowała do pamiątkowych zdjęć z wyróżniającymi się wolon-
tariuszkami.

Premier u wolontariuszy
 Niewielu obserwatorów radomskiej sceny samorządowej przewidziało, że żaden z radnych nie 

będzie przeciwny uchwaleniu budżetu miasta Radomia na 2015 rok. Rzeczywiście ZA byli wszyscy, 
z wyjątkiem jednego, który wstrzymał się od zajęcia stanowiska. Stało się to w sytuacji dysponowania 
przez klub PiS połową radnych. Nic dziwnego, że po zakończeniu sesji budżetowej, przewodniczący 
RM Dariusz Wójcik (PiS) i prezydent Radomia Radosław Witkowski (PO) wznieśli w sali bankie-
towej Pałacu Ślubów toast za pomyślność w Nowym Roku, w tym chyba także realizację wspólnie 
przyjętego planu fi nansowego. Interes Radomia wymaga, by radni podobnym rozsądkiem kierowali 
się przez cały rok. Nie ma jednak odważnego, który założyłby się o to, że tak będzie…

Nie ma takiego odważnego…

Prezydent też kwestował
 – Akcja ma piękny i szczytny cel. Wspaniałą rzeczą jest świadomość 

uczestniczenia w tak ważnym i pożytecznym wydarzeniu, razem z całą 
rzeszą wolontariuszy i ludzi dobrej woli – rzekł Prezydent Radomia Ra-
dosław Witkowski przyjmując puszkę wolontariusza WOŚP z rąk druha 
Bartka Bednarczyka, komendanta radomskich harcerzy.

Trzej piesi 
w Kozienicach

 Orszaki Trzech Króli 
w formule jasełek miej-
skich odbyły się w Rado-
miu, Pionkach i Kozie-
nicach.W Kozienicach, 
znanych także ze stad-
niny koni, monarchowie 
w asyście księży i samo-
rządowców przyszli na 
piechotę pod stajenkę 
usytuowaną obok domu 
kultury. Uczestnicy Or-
szaku Trzech Króli wysłu-
chali pogodnie nastrajają-
cych jasełkowych tekstów 
w wykonaniu rodzimej 
uzdolnionej młodzieży.

 Tenisiści stołowi z Kazano-
wa odnieśli na fi niszu ubiegłego 
roku nie lada sukces. Z turnieju 
amatorskiej ligi tenisa stołowego, 
zarówno seniorzy, jak i drużyna 
młodzieżowa, przywieźli z Ra-
domia piękne puchary. Zgodnie 
z tradycją, prezes UKLZS Mate-
usz Król przekazał cenne trofea 
nowo wybranej Wójt Gminy 
Kazanów Teresie Pancerz-Pyr-
ka. Wzbogacą one gablotę 
w reprezentacyjnym pomiesz-
czeniu Urzędu Gminy Kazanów. 
Zarówno drużyna seniorów, jak 
i młodzików dzielnie rywalizuje 
w mazowieckiej III i V lidze te-
nisa stołowego.Pani wójt z pucharami

 Pozytywnym wydarzeniem drugiej 
dekady stycznia było dla bardzo wielu 
ludzi uczestnictwo już w 23. z kolei grze 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Ciekawie działo się między innymi 
w Iłży. Burmistrz Andrzej Moskwa dał 
się poznać jako aktywny uczestnik i li-
cytator gadżetów przekazanych na rzecz 
WOŚP. Wylicytował m.in. pokaźnych 
rozmiarów tort a następnie gadżet pod 
nazwą ,,Powiatowy zestaw turystyczny”, 
ufundowany przez Starostwo Powiatowe 
w Radomiu. Burmistrzowi wspomaga-
jąco asystują ziomkowie, w tym samo-
rządowcy – Marek Jarosz reprezentujący 
Starostę Radomskiego i Józef Skrobisz 
przewodzący iłżeckim rajcom. Obaj też 
nie skąpili WOŚP czasu i grosza.Burmistrz licytator

 W Zwoleniu Orkiestra zagrała 
w jubileuszowym nastroju po raz 
piętnasty i utargowała 43 tysięcy 
złotych. Jeden z jubilatów – Henryk 
Chołuj, choć już na emeryturze i na 
stale zamieszkały w podwarszaw-
skim Piastowie, z przyjemnością 
zjawił się zaproszony przez niemniej 
stałego szefa WOŚP w Zwoleniu 
Roberta Kuklińskiego i wraz z sa-
morządowymi gospodarzami: pa-
nią burmistrz Bogusławą Jaworską 
i starostą Waldemarem Urbańskim 
towarzyszył młodzieżowej widowni 
do końca gry, obwieszczonej wysła-
niem ,,Światełka do Nieba”.

W Zwoleniu 
w jubileuszowym 
nastroju

 Moda szybko dociera do miaste-
czek i wsi nie tylko za sprawą telewizji 
i internetu. Nie brakuje też profesjo-
nalnych salonów i galerii z gracją 
przenoszących tego rodzaju nowości 
pod przysłowiowe strzechy. W Iłży Iri-
na Małek, właścicielka i projektantka 
radomskiej Galerii LARIN, uczyniła 
to z udziałem stylistek, modelek a na-
wet wokalistki młodego pokolenia. Na 
zdjęciu (od lewej): Irina Małek, człon-
kowie Kapeli ,,Jaskółka” z Małomierzyc 
i radomska piosenkarka Agnieszka 
Cygan z zainteresowaniem oglądają 
pokaz sukni DEVU autorstwa Diany 
Walkiewicz, też z Radomia. Modnie, karnawałowo...


