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Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com
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Więcej na www.ferensztajn.pl

Wyżyna Lotnicza 
ze wsparciem Marszałków
Aneks do listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wyżyny Lotniczej, 
czyli centrum lotnictwa wojskowego na łuku Łódź-Radom-Dęblin 
został podpisany w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”. Jednym z sygnatariuszy dokumentu 
jest prezydent Radomia Radosław Witkowski.

- Mazowsze ma olbrzymi potencjał 
naukowy. Dla Mazowsza to bardzo 
ważny dzień, a dla samego Rado-

nie ma szansę stać się impulsem 
do odbudowy radomskiego 
przemysłu. W efekcie powinno 
to się przyczynić do stworzenia 
wysokospecjalistycznych, dobrze 
płatnych miejsc pracy, a tym sa-
mym zachęcać do pozostawania 
i rozwijania się na miejscu. Wyży-
na Lotnicza to również promocja 
miasta. Takie inwestycje, jak pla-
nowana budowa fabryki Airbusa 
pokazują, że Radom jest bardzo 
dobrym miejscem na lokowanie 
dużych, gospodarczych przed-
sięwzięć. Jestem przekonany, że 
przyjazny klimat w Radomiu 
docenią kolejni inwestorzy, któ-
rzy pójdą w ślady francuskiego 
koncernu – dodaje prezydent.

Równocześnie Airbus Heli-
copters rozpoczyna z Uniwersy-
tetem Technologiczno-Huma-
nistycznym prace nad nowym 
projektem – aktywnym syste-
mem do kontroli drgań w śmi-
głowcach. Pierwszy taki system 
znalazł zastosowanie w Caracalu. 
Kody źródłowe nowego systemu 
będą rozwijane w Radomiu.

 UM Radom

mia będzie to kontynuacja tradycji. 
Spodziewamy się dostępu do nowo-
czesnych technologii, ale pamiętajmy 

również, że jesteśmy na progu no-
wego rozdania funduszy unijnych. 
Będziemy wiedzieć w co kierować 
strumienie fi nansowania – mówił 
Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego Leszek Ruszczyk.

Impulsem dla powstania Wyży-
ny Lotniczej jest m.in. przetarg na 
helikoptery, w którym jako jedyna 
do ostatniego etapu została zakwa-
lifi kowana oferta Airbusa. Airbus 
Helicopters planuje ulokowanie 
w Łodzi linii montażowej śmigłow-
ców oraz produkcji podzespołów 
w Radomiu. List intencyjny zakła-
da połączenie i dalszą rozbudowę 
potencjału produkcyjnego, serwi-
sowego, badawczego i szkolenio-
wego trzech miast: Dęblina, Łodzi 
i Radomia. Wyżyna Lotnicza będzie 
także oferować kursy dla polskich 
pilotów wojskowych oraz dla lotni-
ków z innych armii.

Prezydent  Witkowski podkreśla, 
że liczy zarówno na rozwój radom-
skich fi rm, jak również na pojawia-
nie się w Radomiu kolejnych inwe-
storów. – Pomysł ten znakomicie 
wpisuje się w lotnicze i gospodarcze 
tradycje naszego miasta. Jednocześ-
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.Nowoczesna Polska 
zaczyna się od Twojego głosu!

Dr Katarzyna Kalinowska z .Nowoczesnej Ryszarda Petru, tuż przed ciszą wyborczą, postanowiła zwrócić się do mieszkańców Ziemi Radomskiej 
w formie listu otwartego. Dziękuje w nim za setki spotkań oraz zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych, 

które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 25 października.

Szanowni Państwo,
Dziękuję za poświęcony mi czas 

w czasie trwającej kampanii wybor-
czej. Za setki spotkań, inspirujące 
rozmowy oraz cenne spostrzeżenia 
i wyrazy poparcia, których nie bra-
kowało.

 Zwracam się do Państwa z głębi 
serca, tuż przed nadchodzącymi 
wyborami, bo jako matkę dwóch 
dorastających córek oraz doktora 
ekonomii, mnie również niepo-
koi los naszej Ojczyzny. Ojczyzny, 
w której system edukacji nie 
kształci w zawodach potrzebnych 
na rynku pracy. Ojczyzny, z której 
– w poszukiwaniu szans na rozwój 
i środków do życia – wyjechało set-
ki tysięcy zdolnych i pracowitych 
osób. I wreszcie, Ojczyzny, która 
w rękach nieodpowiedzialnych 
polityków stoi w obliczu zapaści 
gospodarczej i kolejnego exodusu 
młodych ludzi.

Polska naszych marzeń jest 
przecież możliwa! Z silną, nie-
skrępowaną kagańcem przepisów, 
gospodarką. Z prostszym prawem 
podatkowym. Gdzie poseł po mak-
symalnie dwóch kadencjach musi 
wrócić do twardej rzeczywistości 
i sprawdzić czy stanowione przez 
niego prawo ułatwia życie obywa-
telom. Chcemy Polski nowoczes-
nej i otwartej. Kraju przyjaznego 

dla obywateli, rządzonego przez 
profesjonalistów. Chcemy by mło-
dzi ludzie mieli szansę na rozwój 
i pracę, tutaj w Polsce. Państwa bez 
przywilejów, sprawiedliwego dla 
wszystkich. 

Oczekujemy nowoczesnej edu-
kacji, dzięki której młodzi ludzie 
będą kształceni w zawodach po-
trzebnych na rynku pracy. Z nowo-
czesnym doradztwem zawodowym, 
bo młodzi ludzie są przecież naj-
ważniejsi. Musimy pomóc im wejść 
na rynek pracy. Doradzić, pokazać 
zalety i wady poszczególnych zawo-
dów oraz zbadać ich predyspozycje. 
Proponuję doradztwo zawodowe 
już od poziomu szkół gimnazjal-
nych, bo to w nich uczniowie decy-
dują czy pójść do liceum, czy szkoły 
zawodowej, technicznej. Wybierają 
kierunek kształcenia, który będzie 
decydował o ich późniejszym losie. 
Losie, o który, jako wykładowca 
akademicki, chciałabym zadbać. 
W tym celu chciałabym również 
wprowadzenia narodowego – i co 
najważniejsze – skutecznego pro-
gramu nauki języka angielskiego 
oraz zwiększenia ilości zajęć prak-
tycznych w szkołach zawodowych. 
Na rynku pracy, do wykonywania 
konkretnych zleceń, liczą się bo-
wiem konkretne umiejętności, 
a nie wiedza teoretyczna.

Szanowni Państwo,
W czasie kampanii wyborczej 

nie unikałam rozmów, bo wiem, 
że polityk musi słuchać wyborców. 
Być blisko ich spraw. Od pierwsze-
go dnia kampanii wyborczej moim 
mottem było słuchanie, bo to nie 
pieniądze, bannery, billboardy, pla-
katy powinny decydować o wyniku 
wyborczym, lecz kontakt z ludźmi! 
Z tego powodu w ciągu ostatnich 
tygodni odwiedziłam setki miesz-
kań, przeprowadziłam tysiące 
rozmów i zdaję sobie sprawę, że 
o takiej Polsce wspólnie marzymy. 
Wszyscy.

 Zmiany są możliwe. Tylko mu-
simy w nie mocno uwierzyć, dą-
żyć do ich realizacji i nauczyć się 
wykorzystywać okazje. Najbliższa 
25 października. By naprawić Pol-
skę nie warto czekać na kolejną. 
.Nowoczesna Polska zaczyna się 
bowiem od Twojego głosu!

Proszę o Państwa głos,
dr Katarzyna Kalinowska
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Zawsze dotrzymuję słowa
 To są początki Pana kariery poli-

tycznej, nigdy wcześniej nie brał Pan 
udziału w wyborach. Dlaczego akurat 
zdecydował się Pan na kandydowa-
nie?

– To prawda. Nigdy w życiu nie 
startowałem w żadnych wyborach 
i nigdy nie byłem członkiem żadnej 
partii. Pewnie nadal stałbym z boku, 
gdyby nie fakt, że pojawiła się .No-
woczesna. Pojechałem na spotkanie 
z ciekawości, potem poznałem tych 
ludzi. Okazało się, że większość po-
stulatów .Nowoczesnej pokrywa się 
z moimi poglądami, stąd też zdecy-
dowałem się kandydować z tej listy, 
ale – co bardzo mocno podkreślam 
– jako osoba bezpartyjna.
 Mówił Pan, że się identyfikuje 

z większością postulatów .Nowo-
czesnej, tzn., z którymi tak, a z któ-
rymi nie?

– W przeciwieństwie do Nowo-
czesnej uważam, że powinna nastą-
pić reforma systemu administra-
cyjnego. Po pierwsze, z powodów 
fi nansowych dotyczących dotacji 
z UE, a szczególnie dotacji regio-
nalnych. Warszawa bardzo zawyża 
nam statystyki, a gdyby została wy-
łączona, bylibyśmy wtedy zupełnie 
inaczej kwalifi kowani i klasyfi ko-
wani. Myślę, że ta reforma jest dla 
Radomia ważna także z powodu 
podniesienia prestiżu naszego mia-

sta. Jeśli w dalszym ciągu będziemy 
w mazowieckim, to zawsze będzie-
my miastem drugiej kategorii. 
 Co Panu najbardziej nie podoba się 

w polskim życiu publicznym?
– Odnoszę wrażenie, że wielu 

ludzi, podobnie jak ja, ma dosyć 
pewnych rzeczy. Przede wszystkim 
mam dosyć ciągłych kłótni i zwy-
kłych złośliwości, które do niczego 
nie prowadzą. Na pewno nie móg-
łbym podpisać się pod stwierdze-
niem, że Polska jest w ruinie – to 
zupełny absurd. Natomiast wydaję 
mi się, że jest duży problem w re-
lacji obywatel – urząd. Biurokra-
cja jest ogromna i widzimy to 
na każdym kroku. Dla mnie np. 
państwowa służba zdrowia to 
też poniekąd urząd i to bar-
dzo źle zorganizowany. 
Dlatego potrzeba nowego, 
świeżego spojrzenia na te 
odwieczne problemy pol-
skiej polityki.
 Ostatnio obiecał Pan, że 

przekaże 100 tys. zł posel-
skiej pensji na cele charyta-
tywne. Czy ma to być dowód na 
to, że – jak głosi Pańskie hasło – nie 
kandyduje Pan dla kasy?

– Moje hasło to „Zawszę dotrzy-
muję słowa”, ale na pierwszej kon-
ferencji prasowej powiedziałem, 
że ci, którzy mnie znają, wiedzą, 

że nie kandyduję dla kasy. Potem, 
dzięki dziennikarskim relacjom, to 
właśnie „nie kandyduję dla kasy” 
stało się takim mottem przewod-
nim. Zauważyłem później, że in-
ternauci zarzucili mi, że każdy tak 
mówi. Chcieli abym to udowodnił. 

Pomyślałem, że to dobry pomysł. 
Przecież ja mam naprawdę stabil-
ną i dobrze zorganizowaną fi rmę 
i nie potrzebuję tych pieniędzy. 
Dlatego poprosiłem o sporządze-
nie aktu notarialnego, w którym 
zobowiązuje się do przekazywa-
nia przez kolejnych 20 miesięcy 
z wynagrodzenia poselskiego kwoty 
5 tys. zł. na cele dobroczynne, np. 

dla wybitnie uzdolnionych 
studentów, ale zgłaszanych 

przez uczelnie. 
 Powiedział Pan, że nie 

zagłosuje na żaden projekt, 
który byłby sprzeczny z in-
teresem ziemi radomskiej, 
ale w polityce kompromisy 
wydają się nieuniknione.

– Kompromisy na pew-
no tak, ale nie takie, które 

miałyby szkodzić ludziom, 
którzy mnie wybrali. Nie do-

puszczam możliwości zawiera-
nia tzw. zgniłych kompromisów, 
w których będę musiał coś robić 
z uwagi na dyscyplinę partyjną. 
Jeszcze raz powtarzam. Jestem 
bezpartyjny i chociaż bardzo 

szanuję .Nowoczesną i ludzi, któ-
rzy tam są, to nie wyobrażam sobie 
bym pozwolił zredukować się do 
roli maszynki do głosowania. 
 Co dla Cezarego Brymory jest naj-

ważniejsze w życiu? 

– Myślę, że tak jak dla większo-
ści ludzi, najważniejsze w życiu jest 
posiadanie wokół siebie kochającej 
i szczęśliwej rodziny, wielu serdecz-
nie nastawionych ludzi oraz dobrej 
pracy, która umożliwi nie tylko 
przeżycie, ale również realizację 
przynajmniej niektórych marzeń.
 W mediach i w Internecie pojawia 

się wiele negatywnych komentarzy, 
że .Nowoczesna to Platforma Obywa-
telska BIS.

– Internet to miejsce, w którym 
bardzo łatwo – zwłaszcza względnie 
anonimowo – można wygłaszać różne 
teorie. Na naszej liście w okręgu 17. 
nie ma ani jednego byłego członka PO, 
i ani jednego bankiera. Liderzy listy po 
raz pierwszy biorą udział w wyborach 
do parlamentu. Idziemy do wyborów 
nie po to, aby ratować Platformę, ale 
aby pokazać wyborcom zawiedzio-
nym rządami tej partii, że poza PO 
i PiS jest jeszcze inna, racjonalna 
i zdroworozsądkowa opcja. Nasi prze-
ciwnicy bardzo boją się takiego scena-
riusza, w którym niezdecydowani wy-
borcy poprą Nowoczesną i dlatego tak 
bezpardonowo nas atakują. Krytyka 
w demokracji jest czymś naturalnym 
i potrzebnym każdej opcji, ale apeluję 
do konkurencji politycznej o uczciwe 
traktowanie. Ja z Platformą nie mam 
nic wspólnego.
 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z Cezarym Brymorą, kandydatem na Posła RP Komitetu Wyborczego .Nowoczesna.

Dbają o rozwój 
i polepszanie życia 
mieszkańców
Odstępując od tematu wyborów, z roboczą wizytą zajrzeliśmy 
do gminy Policzna. A tu... inwestycje trwają pełną parą!

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Czarnolesie 

Obecnie prowadzone są prace 
termomodernizacyjne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Czar-
nolesie. Jest to możliwe dzięki 
uzyskanemu przez Urząd Gminy 
dofi nansowaniu w formie pożycz-
ki umarzalnej z WFOŚiGW. Prace 
polegają m.in. na dociepleniu ścian 

budynku, stropów i stropodachów, 
wykonaniu okładzin schodów ze-
wnętrznych i opasek oraz wymianie 
drzwi zewnętrznych. Dzięki zwięk-
szeniu komfortu cieplnego zostaną 
stworzone optymalne warunki do 
nauki i pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej. Termomodernizacja 
budynku szkoły w Czarnolesie ma 
przynieść nie tylko efekt estetyczny, 

ale również długofalowo ekono-
miczny i ekologiczny. Będzie nim 
zmniejszenie zużycia gazu ziemne-
go, ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery i poprawa stanu 
środowiska naturalnego w gminie.

Modernizacja drogi powiatowej

Wykonano również przebudo-
wę drogi Policzna-Chechły. Na 
wspólny wkład fi nansowy złożyły 
się środki własne Powiatu Zwo-
leńskiego, Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie oraz Urzędu Gminy 
w Policznie. 

Uroczyste oddanie do użytku 
wyremontowanej drogi nastąpiło 
4 października w Czarnolesie. Obec-
ni byli: Wicewojewoda Mazowiecki 
Dariusz Piątek, Starosta Zwoleński 
Waldemar Urbański, Wicestarosta 
Arkadiusz Sulima, przedstawiciele 
Powiatowego Zarządu Dróg, Rady 
Powiatu Zwoleń oraz gospodarz gmi-
ny Policzna wójt Tomasz Adamiec.

Przebudowa odcinka drogi 
Suskowola–Policzna

Wspólne fi nansowanie z budże-
tów Gminy Policzna i Starostwa 
Powiatowego w Zwoleniu zaowo-
cowało wykonaniem nowego dy-
wanika asfaltowego w centrum 
Policzny w kierunku Suskowoli 
(ul. Lipowa). Drogowcy wzmocni-
li 785 mb drogi, wykonane zostały 
zjazdy boczne, przebudowane wjaz-
dy do posesji z kostki betonowej, po-
szerzono jezdnię i wykonano z kru-
szywa pobocza o szerokości 1,0 m. 
Roboty rozpoczęto 7 września br., 
natomiast odbiór ostateczny nastą-
pił już 1 października.   /x/Uroczystość przekazania do użytku odcinka drogi w Czarnolesie, symboliczne przecięcie wstęgi W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnolesie trwają roboty termomodernizacyjne

Skrzyżowanie przebudowanych dróg w Czarnolesie

Przebudowany odcinek drogi prowadzącej z Policzny w kierunku Suskowoli
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Zawalczmy 
o polską żywność

Rozmawiamy z Mirosławem Maliszewskim – parlamentarzystą,
prezesem Związku Sadowników RP, kandydatem do Sejmu RP VIII kadencji.

 W miniony weekend spotkaliśmy 
Pana w centrum Radomia, gdzie czę-
stował Pan radomian jabłkami z włas-
nego sadu. Ten smaczny, owocowy 
gest był elementem Pana kampanii 
wyborczej?

– Tak, ale nie tylko. Wielokrotnie 
byłem inicjatorem, organizatorem 
i uczestnikiem podobnych akcji, 
których celem było zachęcanie do 
spożywania naszych rodzimych, 
polskich owoców. W minioną so-
botę i niedzielę przekazałem też 

wiele gadżetów o charakterze edu-
kacyjnym, pokazujących zdrowotne 
walory owoców i zachęcających do 
ich codziennego spożywania. Je-
śli już wspomnieliśmy o kampanii 
wyborczej, to muszę podkreślić, że 
ilekroć startowałem w wyborach do 
parlamentu, moja kampania zawsze 
miała charakter pozytywny, oparty 
na pokazywaniu sukcesów osiąga-
nych w rolnictwie, sadownictwie czy 
warzywnictwie, bez czczych obietnic 
i atakowania konkurentów. Tak jest 
i tym razem. Kandyduję do Sejmu 
RP i między innymi wspomnia-
ną akcją na radomskim deptaku 
chciałem pokazać, że polskie jabłko 
może być symbolem sukcesu go-
spodarczego. Sadownicy rozumieją, 
że tam gdzie jest zgoda, tam rodzi 
się sukces. Działają razem i są tego 
efekty. Zawalczmy wszyscy o polską 
żywność.
 Rosyjskie embargo trwa nadal. Przy-

szłość sadowników jeszcze niedaw-
no jawiła się w ciemnych barwach. 
Bardzo aktywnie, jako szef Związku 
Sadowników i parlamentarzysta, włą-
czył się Pan w poszukiwanie nowych 
rynków zbytu. Udało się?

– Nie przeczę, że było ciężko, ale 
nasz wysiłek przyniósł efekty. Suk-
cesem można nazwać fakt, że nasza 
obecność na rynkach azjatyckich 
jest już widoczna. To rynek indyj-
ski, w niedalekiej przyszłości chiński, 

a z ostatniej chwili – wietnamski. Do 
Wietnamu polskie jabłka powinny 
trafi ć jeszcze w listopadzie br. Jeste-
śmy jednym z nielicznych państw, 
które eksportują jabłka na rynek 
wietnamski, z Europy jeszcze nikt 
nie uzyskał takiego prawa. Potencjał 
importowy rynku wietnamskiego na 
jabłka szacuje się na około 75–100 
tys. ton. Mogę stwierdzić, że kryzys, 
który groził sadownikom, został 
zażegnany. Ponadto nasze, polskie 
jabłko otwiera nam drogę zbytu dla 

innych owoców, tzw. deserowych. 
Również Wietnamczycy są zainte-
resowani naszymi malinami i bo-
rówkami.
 Czy obok sadownictwa widzi Pan 

inne kierunki produkcji rolniczej, które 
mają szansę rozwijać się na terenie 
ziemi radomskiej, wzmacniając jej 
potencjał gospodarczy?

– Oczywiście, że tak. Potężną, 
istniejącą już bazą jest tu wspo-
mniane sadownictwo, ale i produk-
cja papryki. Osobiście widzę duże 
możliwości w rozwoju produkcji 
owoców deserowych, w tym np. 
malin, truskawek czy coraz popu-
larniejszej borówki amerykańskiej. 
Rozwój takiej produkcji wiąże się 
oczywiście z kosztami inwestycyj-
nymi. Ale jest dziś wiele możliwo-
ści skorzystania z dofi nansowania 
ze środków unijnych. Oceniam, że 
jeszcze dziś rozdrobnienie produ-
centów żywności w naszym kraju 
jest zbyt duże. Poza tym produko-
wanie żywności to jedno, ale oso-
biście upatruję szansę na sukces 
w rozwoju przetwórstwa. W regio-
nie radomskim brakuje przetwórni 
owoców czy warzyw. Jest tu pole 
do działania dla producentów 
papryki, wiśni itp. Budowa nawet 
niewielkich przetwórni pozwoliła-
by producentom na sprzedaż nie 
tylko świeżego asortymentu, ale też 
i przetworzonego, estetycznie opa-

kowanego, co znacznie podnio-
słoby konkurencyjność polskiej 
żywności. Przykładem takiego 
perspektywicznego myślenia 
i działania są np. producenci na-
turalnych soków, robionych na 
bazie jabłka. Zainteresowanym 
rolnikom polecam kontakt z Lo-
kalnymi Grupami Działania.
 Wszystko po to, by…. 

– Polskie rolnictwo było kon-
kurencyjne, by sukcesy gospo-
darcze zapisane w statystykach 
przenosiły się na dochody pol-
skich rodzin. Może to zabrzmi 
trochę ideowo, ale dla mnie nie-
zmiernie ważny jest patriotyzm 
konsumpcyjny, a konkretyzując, 
chodzi o to, by spożywać polską 
żywność, wytworzoną przez nas 
w poszczególnych regionach 
kraju, a nie importowaną. Taki 
kierunek działania prezentowa-
łem dotychczas będąc parlamen-
tarzystą i taki utrzymywać będę, 
jeśli zostanę wybrany do Sejmu 
RP VIII kadencji. 
 Rozwój regionu radomskiego, 

skuteczne wykorzystywanie środ-
ków unijnych na rozwój produkcji 
rolniczej, wzmocnienie konku-
rencyjności polskiego rolnictwa 
oraz przełożenie sukcesów go-
spodarczych na dochody polskiej 
rodziny to cztery podstawowe tezy 
Pana obecnej kampanii wyborczej. 
O trzech pierwszych krótko wspo-
mnieliśmy. Co zrobić, by czwarta 
z tez stała się realna?

– W Polsce jest wiele rodzin, 
których sytuacja materialna jest 
trudna. Jestem rolnikiem, sa-
downikiem, a więc z natury rze-
czy moja działalność zawodowa 
i polityczna skupia się przede 
wszystkim na tym, co dzieje 
się w rolnictwie. Sytuacja, gdy 
z jednej strony Polska bije rekordy 
w sprzedaży żywności, a z dru-
giej producent żywca, owoców 
czy warzyw otrzymuje stawki, 
które pozwalają mu przerwać, 
ale nie wystarczają na inwesto-
wanie i rozwój, to nie jest dobrze. 
W dalszym ciągu jest potrzeba 
negocjowania stawek, w tym 
akcyzowych, przyjrzenia się 
rynkowi pośredników, sieciom 
handlowym wymuszającym na 
dostawcach niskie ceny owoców 
czy warzyw. O wielu działaniach, 
które tę tezę mogą urealnić, 
wspomniałem wcześniej. To od-
waga rolników, grup producen-
ckich w podejmowaniu decyzji 
o kierunkach rozwoju swojej 
produkcji, wiedza o możliwoś-
ciach skorzystania z funduszy 
unijnych są także determinan-
tami zmiany sytuacji na lepsze. 
Osobiście jestem przekonany, że 
jest to możliwe. 
 Dziękujemy za rozmowę.

Szanowni Państwo!

W wyborach parlamentarnych kandyduję do Sejmu na Posła RP. 
W chwili obecnej jestem jedynym kandydującym posłem z okręgu 
nr 17, z Platformy Obywatelskiej. 

Obecnie mandat sprawuję od 13 stycznia br. W chwili rozpoczęcia 
swojej działalności parlamentarnej skupiłam się na wielu zagadnie-
niach, które za Państwa przyzwoleniem chciałabym rozwinąć i do-
kończyć, jeśli mi pozwolicie w kolejnej kadencji. Te kilka miesięcy 
w Sejmie wykorzystałam bardzo pracowicie. Byłam członkiem czte-
rech komisji i wielu podkomisji. Zajęłam się problemami rolnictwa, 
ograniczeniem biurokracji, zmniejszeniem bezrobocia i poprawy 
bezpieczeństwa w szkołach i na drogach, czy wzmocnieniem mate-
rialnym rodziny. Dzięki własnemu uporowi udało mi się poprawić 
bezpieczeństwo na drodze nr 50, dzięki negocjacjom zostaną zwróco-
ne nadwykonania do szpitala w Grójcu i Kozienicach w zadawalającej 
kwocie. Spotykając się z Mieszkańcami Radomia, Grójca, Kozienic, 
Białobrzegów, Szydłowca, Zwolenia, Lipska czy Przysuchy, jak również 
mniejszych miejscowości rozmawiałam na tematy, które dotyczą ich 
miejsca, w którym mieszkają czy pracują. Problemy te nie są mi obce. 
W wiele sprawach udało mi się pomóc. Mam wykształcenie wyższe 
– cztery kierunki: politologię, samorząd, zarządzanie, administrację. 
Dla mnie ważne są konkretne sprawy, dotyczące konkretnych dzie-
dzin. Zamierzam się skupić, a właściwie kontynuować w kolejnej 
kadencji wsparcie działalności gospodarczej, a tym samym ograni-
czenie bezrobocia. Ważna jest infrastruktura, szczególnie kolejowa 
Warszawa – Radom, czy obwodnice miejscowości. Kolejne dziedziny 
to mieszkanie dla młodych, niekoniecznie własne, nowe świadczenia 
rodzicielskie, bezpieczna szkoła – dobry zawód, wyższe studenckie 
stypendia, zwiększenie dostępności do kultury, wykształcona i przy-
jazna kadra medyczna, nowoczesna miejscowość, wyznaczanie strefy 
aktywności gospodarczej czy ukierunkowanie działalności polskich 
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. To, co przedstawiłam 
to niewielki wycinek programu Platformy Obywatelskiej, którego 
w całości nie sposób tu zamieścić. Programu realnego do realizacji. 
Ważna jest poprawa warunków życia Polaków i o to będę się starać. 
Niezbędne są rozwiązania systemowe. 

W ostatnim czasie spotkałam się wielokrotnie z wątpliwościami 
dotyczącymi kolejności umieszczania kandydatów na listach wy-
borczych, oraz z tym jakie to ma znaczenie w późniejszym podziale 
mandatów.

Chciałabym Państwu jako politolog wyjaśnić, że numer na liście 
nie jest gwarancją otrzymania bądź nieuzyskania mandatu poselskie-
go. Kolejność na listach uwarunkowana jest wieloma względami, na 
pewno nie przesądza o otrzymaniu mandatu. To wszystko zależy od 
wyborców. Każdy z kandydatów ma takie same szanse bez względu 
na numer na liście. Ważne jest jaką liczbę głosów zbierze cała lista 
i od tego zależy liczba uzyskanych w danym okręgu mandatów. Na-
stępnie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów otrzymuje 
mandat i tak kolejni kandydaci o największej liczbie głosów aż do 
wyczerpania liczby uzyskanych mandatów dla listy. Żaden głos nie 
jest stracony, pracuje odrębnie na korzyść wybranego kandydata oraz 
na całą listę.

Możecie Państwo na mnie liczyć i mi zaufać. Będę godnie Państwa 
reprezentować. Proszę o zaufanie.

Z pozdrowieniem
Poseł na Sejm RP i kandydat na posła
Małgorzata WoźniakM
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Jabłkami z własnego sadu Mirosław Maliszewski częstował radomian
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Szanować prawdę, 
nie tracić nadziei

Rozmawiamy z Dariuszem Grabowskim, kandydatem na senatora RP 
Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15.

 Pana doświadczenie jako parlamen-
tarzysty jest bardzo bogate. Przypo-
mnijmy naszym Czytelnikom, że był 
Pan posłem na Sejm III i IV kadencji, 
a w latach 2004–2009 deputowanym 
do Parlamentu Europejskiego. Nato-
miast zawodowo jest Pan ekonomi-
stą, przedsiębiorcą i nauczycielem 
akademickim. W wyborach parlamen-
tarnych, już 25 października, kandy-
duje Pan z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Kukiz’15 na senatora 
RP. To powrót do polityki? 

– Przestałem być parlamen-
tarzystą, ale nie politykiem. 
Polityka wpływa, a często roz-
strzyga o naszym życiu. A ja 
marzę, by rządzili Polską mą-
drzy i uczciwi politycy, którym 
moja wiedza i doświadczenie 
ma służyć. Jako ekonomista 
akademicki, jako przedsię-
biorca, bez próżności mogę 
powiedzieć, że wiem, co należy 
zmienić, by polska gospodarka 
weszła na właściwe tory. 
 Muszę zadać pytanie, które 

już nie jeden raz Panu zadawa-
no: dlaczego wybrał Pan start 
z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Kukiz’15? I dlaczego Senat?

– Program Pawła Kukiza moż-
na ująć w dwóch słowach: prawda 
i nadzieja. Kukiz uwypuklił prawdę 
o pogłębiającej się różnicy pomię-
dzy bogatymi i biednymi, o braku 
perspektyw na godne życie młodych 
i starszych, o braku polityki pań-
stwa wspierającej polskich przed-
siębiorców i rolników. Tych prawd 
jest znacznie więcej. Dał nadzieję, 
że tę sytuację można zmienić. W 
Polsce rządzą partie fi nansowane 
z budżetu państwa, czyli z naszych 
podatków, a nie liczące się z opinią 
obywateli. Uważam, że mogę i potra-
fi ę, wykorzystując swoją wiedzę i do-
świadczenie wesprzeć merytorycz-
nie Pawła Kukiza. Tym bardziej, że 
współtworzyłem i jestem prezesem 
Klubu Inteligencji Polskiej, gdzie 
w gronie profesorów i ekspertów 
dyskutuje się i przedstawia problemy 
i programy naprawy państwa. 

Wybrałem Senat, bo tu powin-
no się głosować na osobę, a nie na 
szyld partyjny. Tę zasadę próbuje 

się wybić z głowy wyborcom, co 
czyni jeden z moich kontrkandy-
datów powtarzając… że partia jest 
najważniejsza. Trzeba przywrócić 
osobistą odpowiedzialność polity-
ków, a to wiąże się z nową ordyna-
cją wyborczą. Trzeba skończyć z fi -
nansowaniem z naszych podatków 
partyjnych synekur. A to są właśnie 
punkty programu Pawła Kukiza. My 

chcemy, by Polacy odzyskali wpływ 
poprzez instytucję referendum na 
najważniejsze decyzje, które roz-
strzygają o ich losie. Powtarzam. 
Chcemy przywrócić indywidualną 
i zbiorową odpowiedzialność.
 Dużo miejsca na spotkaniach przed-

wyborczych poświęcił Pan proble-
mowi, nazwę to: niekontrolowanej 
inwazji zagranicznych marketów, 
niszczących rodzimy, mały i średni 
handel. Dlaczego ten temat znalazł 
się wśród najważniejszych, porusza-
nych przez Pana?

– Toczy się trzecia, rozstrzygają-
ca bitwa o polski handel. Pierwsza 
miała miejsce w okresie międzywo-
jennym – przykładem powstanie 
Społem, druga bitwa została prze-
grana, gdy komuna i pan Hilary 
Minc zlikwidowali polski handel 
prywatny. Trzecia bitwa toczy się na 
naszych oczach, a przegrywamy ją 
na własne życzenie oddając handel 
zagranicznemu kapitałowi. Z całą 
mocą podkreślam, że triumfuje nie-
uczciwa konkurencja podmiotów 

zagranicznych – silniejszych 
kapitałowo, wykorzystujących 
korupcję i złe prawo. Uważam, 
że samorządy uchwalające plany 
przestrzennego zagospodarowa-
nia swoich gmin czy powiatów 
powinny mieć prawo do regulo-
wania tą dziedziną gospodarki 
zgodnie z potrzebami miesz-
kańców. Trzeba pomóc polskim 

handlowcom, by się zorga-
nizowali, uzyskali dostęp do 
kredytów i mieli wsparcie 
w dobrym prawie. 
 Mieszka Pan w Warszawie, 

kandyduje z Radomia. Nie 
obawia się Pan, że wyborcy 
z terenu ziemi radomskiej 
mogą traktować Pana jako 
obcego?

– Ja kocham Radom, 
„wsiąkłem” w Radom. Ro-
dzina pochodzi spod Bia-
łobrzegów. Będąc posłem 
udowodniłem, choćby fak-
tem głosowania jako jedyny 
parlamentarzysta przeciw-
ko likwidacji wojewódz-
twa radomskiego, że dobro 
mieszkańców jest dla mnie 

najważniejsze. Z robotnikami 
Radomia demonstrowałem 
broniąc ich fabryk. Solidarność 
radomska odznaczyła mnie 
imiennym medalem. Tu mam 
przyjaciół, tu wykładałem 
w Wyższej Szkole Handlowej.
 Kogo w takim razie chce Pan za-

chęcić do oddania głosu na Pana 
kandydaturę?

– Tych radomian, którzy ko-
chają miasto, ale nie godzą się, 
by dominowały: marazm, ukła-
dy, partyjniactwo i przywileje. 
Do tych, którzy chcą odbudowy 
radomskiego przemysłu zbroje-
niowego, szybkiej kolei do War-
szawy i Łodzi, ale nie za siedem 
lat, jak to obiecują obecnie rzą-
dzący. Do tych, którzy tak jak ja 
chcą, by oszczędności i inwesty-
cje były nieopodatkowane, a wy-
datki na oświatę, naukę i zdro-
wie odpisywane od dochodu. 
Do tych, którzy akceptują moje 
hasło: Radom budzi się! 
 Dziękujemy za rozmowę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

Radomiu informuje, że w dniu 29.10.2015 r. o godz. 11.00 

odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo 

ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Czachowskiego 15 m. 55, 

IV piętro.

– o powierzchni użytkowej – 38,00 m² 

– cena wyjściowa  – 67.700,00 zł

– wadium  – 3.385,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem 

wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto 

w terminie do dnia 28.10.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

 96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 26.10.2015 r. w godz. 9.00–11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regu-
laminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali 
Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 dnia poprzedzają-
cego termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu 

wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowa-

dzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzo-
nym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłuże-
nie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania 
oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 
ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 29.10.2015 r. o godz. 11.00 
w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

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

O G Ł O S Z E N I E
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PAWEŁ
IWANICKI
KANDYDAT DO SEJMU RP

Będę dbał o interesy 
OBYWATELI, nie partii
Zawalczmy o LEPSZĄ POLSKĘ

Poznaj mnie i moje poglądy
politykiem

Lista KUKIZ’15

pozycja nr

16

Dowiedz się więcej

tel. 661 616 878

www.iwanickipawel.pl

25 października

proszę o Twój głos

Nigdy nie byłem

Paweł Iwanicki z Kukiz’15:

Ułatwić życie 
przedsiębiorcom, 
karać urzędników
Paweł Iwanicki jest 
kandydatem Kukiz’15 
z okręgu radomskiego 
w wyborach do Sejmu. 
Jako przedsiębiorcy bli-
skie są mu sprawy gospo-
darki i dostrzega prob-
lemy małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Swoje pomysły na 
poprawę ich sytuacji 
przedstawił w poniższym 
artykule.

Obecny system podatkowy, spo-
sób rozliczania się z VAT-u oraz 
wpłacanie składek na ZUS i opłat 
do Urzędu Skarbowego jest bardzo 
skomplikowany. Przez co większość 
przedsiębiorców jest obsługiwana 
przez księgowych, ponieważ tylko 
dzięki ich pomocy zwykły przedsię-
biorca może zorientować się gdzie 
i jaki podatek wpłacić. Już samo 
uiszczanie danych opłat za prowa-
dzenie działalności jest problema-
tyczne, ponieważ system podatkowy 
jest bardzo rozbudowany, podobnie 
jak ilość instytucji zajmującej się 
obsługą tych wpłat i dokładnym 
sprawdzaniem, czy aby na pewno 
są w terminie, a jeżeli nie są to drżyj 
przedsiębiorco, ponieważ chciałeś 
oszukać władzę najwyższą.

Właściciele małych i średniej 
wielkości przedsiębiorstw są często 
kontrolowani i nakładane są na nich 

Sytuację, którą pokrótce opisa-
łem z mojej perspektywy uważam 
za patologiczną, ponieważ uderza 
ona we właścicieli MŚP, czyli pod-
stawę polskiej gospodarki. Dlatego 
niezwłocznie trzeba uprosić system 
podatkowy, wprowadzając prosty 
system podatkowy, który obsługi-
wać mogłaby mniejsza ilość urzę-
dów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
przedsiębiorcom samemu rozliczać 
się z działalności, dzięki łatwemu 
i przejrzystemu systemowi podat-
kowemu, w którym łatwo się zorien-
tować. Należy przebudować obecny 
system, nie na taki, który jest tak 
prosty, że trudno go wytłumaczyć. 
Należy zmienić go tak, by przed-
siębiorca nie musiał się stresować, 
że wpłaci go za mało, czy zapomni 
zapłacić jednego z nich.

Dlatego zamierzam pracować 
nad tym, by uprościć system po-
datkowy i zredukować liczbę urzęd-
ników go obsługujących. Ważnym 
aspektem jest też bezpośrednie 
karanie urzędników za ich rażące 
błędy. Takie rozwiązanie spowodo-
wałoby, że biorąc odpowiedzialność 
za swoją pracę bardziej by się do 
niej przykładali i nie nakładali kar 
na przedsiębiorstwa, które mają 
niepewne podstawy. 

kary, często tak wysokie, że powo-
dują zamknięcie danej działalno-
ści. Urząd Skarbowy bezwzględnie 
kara za każde, nawet najmniejsze 
i nieumyślne przewinienie. Warto 
przypomnieć tu wprowadzony za 
rządów PO pomysł Jacka Kapicy 
o karaniu nawet 5 lat wstecz! Oczy-
wiście na „celowniku” Urzędu Skar-
bowego często znajdują się małe 
przedsiębiorstwa, którym trudno 
bronić się przed armią urzędników. 
Za to wielkie korporacje ze sztabem 
księgowych i prawników nie muszą 
zbytnio się przejmować, ponieważ 
mają siły i zasoby pieniężne po-
trzebne do ewentualnego proceso-
wania się.

Paweł Iwanicki

Kukiz’15

Lista nr 7, pozycja 16

Materiał KWW Kukiz’15
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Zdrowo, wychowawczo 
i edukacyjnie
W piątek 16 października, w dniu obchodów Światowego Dnia Żywności, w Gminie Pniewy odbyła się 
niezwykła uroczystość: rozstrzygnięcie konkursu pn. „Ogródek warzywny w każdej rodzinie”. 
W bieżącym roku była to już czwarta edycja konkursu, polegającego na założeniu i pielęgnowaniu 
ogrodu warzywnego na potrzeby swojej rodziny. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy 
Pniewy, a współorganizatorami Wolontariat „Dobre Serce” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Ideą konkursu „Ogródek wa-
rzywny w każdej rodzinie” jest 
uświadomienie mieszkańcom, 
że przy niewielkich nakładach 
i włączeniu się całej rodziny do 
wspólnego uprawiania warzyw 
w przydomowym ogrodzie, można 
zyskać wiele – mówi wójt Gminy 
Pniewy Wiesław Nasiłowski. – To 
nie tylko zapasy na zimę zdrowej 
żywności, co dla rodzin pozostają-
cych w trudnej sytuacji materialnej 
jest szczególnie ważne, ale też ra-
dość z uczestniczenia całej rodziny 
w takim wspólnym przedsięwzięciu. 
W ten sposób dzieci uczą się od-
powiedzialności, obowiązkowości, 
pogłębiają też wiedzę o roślinach, 
ekologii. Co roku odnotowujemy 
coraz większą liczbę rodzin, które 
podejmują to wyzwanie i przystę-
pują do konkursu. Zawsze będę 
twierdził, że „market” niekoniecz-
nie musi być w miejskim centrum 
handlowym, może być – zdrowszy 
i własny – w przydomowym ogród-
ku. A jaka przy tym satysfakcja?! 
– dodaje wójt Nasiłowski.

Do bieżącej edycji konkursu, 
który obejmował także przydo-

55”. Historię konkursów odbytych 
w minionych trzech latach można 
było obejrzeć na telebimie.

Gratulacje samorządowym wła-
dzom Gminy Pniewy za tak cenną 
inicjatywę w promowaniu dbałości o 
zdrową żywność i skuteczne działanie 
na rzecz poprawy sytuacji material-
nej rodzin potrzebujących pomocy, 
złożył poseł Mirosław Maliszewski. 

Za zaproszenie do współorganizo-
wania gminnego konkursu Wójtowi 
Nasiłowskiemu podziękowała Ur-
szula Pietrzak z Wolontariatu „Do-
bre Serce”. Podkreśliła profesjonalizm 
i zaangażowanie pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pniewach, w niesieniu pomocy 
potrzebującym rodzinom. Obec-
na na spotkaniu Anna Głogowska 
z Radomskiego Banku Żywności po-
dziękowała Wójtowi Gminy za inicja-
tywę organizowania konkursu, który 
w efekcie jest także bardzo dobrym 
przykładem ograniczania zjawiska 
marnotrawstwa żywności.

My dodajmy, że wśród różnych 
gminnych konkursów, pniewskie 
„ogródki i kurniki” to prawdziwy 
rodzynek. Widok uśmiechniętych 
rodzin – uczestników konkursu 
i zapach świeżych, dorodnych wa-
rzyw, zaprezentowanych na kon-
kursowej wystawie, długo będzie 
przez nas zapamiętany.

 Tekst: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy odbyło się w niezwykłej 
scenerii, kolorowej i prezentującej wszelki asortyment zdrowej żywności

Na spotkanie mieszkańcy gminy przybyli całymi rodzinami

W uroczystości uczestniczyli (od lewej) poseł Mirosław Maliszewski – prezes 
Związku Sadowników RP, Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, 
Urszula Pietrzyk reprezentująca Wolontariat „Dobre Serce’’ przy Obywatelskim 
Ruchu Obrony Bezrobotnych w Grójcu i inicjator konkursu na najpiękniejszy 
ogródek przydomowy – Wiesław Nasiłowski wójt Gminy Pniewy

mowe kurniki, zgłoszonych zosta-
ło 27 ogródków. Za najładniejsze 
uznano ogrody uprawiane przez 
rodziny pań: Grażyny Maliszew-
skiej, Agnieszki Arak i Izabelli Sta-
rosty. Nagrody dla zwycięzców i dla 
wszystkich uczestników konkursu 
ufundowali sponsorzy. Na uroczy-

stość ogłoszenia wyników, która 
odbyła się w sali gimnastycznej 
miejscowego gimnazjum, przybyło 
wielu mieszkańców. Na dzieci czekał 
słodki poczęstunek, a wszyscy mo-
gli się rozgrzać pysznym, gorącym 
żurkiem i... tańcami. Dobrą muzykę 
zapewnił zespół z Grójca „Średnia 

Za wspieranie inicjatywy propagującej uprawianie własnego ogródka warzywnego dyplomami uznania podziękowano sponsorom i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nagrody ufundowane przez sponsorów otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu

Wójt Wiesław Nasiłowski i przewodnicząca Rady Gminy Kinga Dominiak z dumą oglądali smako-
wite przetwory i dorodne warzywa pochodzące z przydomowych ogródków mieszkańców gminy

Za współudział w rodzinnym starcie w konkursie, słodkie upominki otrzymały dzieci 
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Jak radomskie wspólnoty 
pozyskują reklamodawców
Coraz częściej radomskie wspólnoty mieszkaniowe poszukują dodatkowych źródeł utrzymania. Jest to związane przede wszystkim 
z koniecznością pozyskiwania dodatkowych funduszy na remonty lub obniżanie kosztów eksploatacji budynków. W konsekwencji 
pozwala na pokrycie niektórych opłat bez dodatkowego obciążania portfeli właścicieli. Pozyskiwanie pożytków wiąże się z wy-
najmowaniem pomieszczeń wspólnych, powierzchni reklamowych czy stawianiem na dachach słupów telefonii komórkowych. 
Podobnie postępuje RTBS „Administrator” Sp. z o. o., który już dla wielu swoich wspólnot pozyskał dodatkowe środki fi nansowe.

Zdaniem pracowników „Admi-
nistratora”, odpowiedzialnych za 
pozyskiwanie pożytków dla wspól-
not, stałe dochody płyną przede 
wszystkim z reklam, ale to dotyczy 
jedynie budynków położonych 
w korzystnej lokalizacji. Jeśli bu-
dynek stoi przy ruchliwej ulicy, 
w miejscu często uczęszczanym, 
mamy duże szanse na pozyskanie 
potencjalnych reklamodawców. Po-
pularne jest zamontowanie szyldu, 
reklamy, billboardu. Z tego tytułu 
wspólnota co miesiąc otrzymuje 
stały czynsz, nie ponosząc właś-
ciwie żadnych kosztów. Z billbor-
dem jest jednak więcej zachodu, 
z uwagi na to, że nie zawsze na 
nim jest wynajęta powierzchnia 
reklamowa. Praktyka podpowiada, 
że korzystniej jest zrobić kilka ka-
setonów, podświetlić je i wynająć 
długoterminowo za drobniejsze 
kwoty okolicznym fi rmom (agencji 
nieruchomości, kantorowi). Kwoty 
za najem wahają się (średnio kilka-
naście złotych za metr kwadratowy) 
i są uzależnione od lokalizacji. 

W starszych budynkach wóz-
kownie, suszarnie na strychu lub 
pralnia w piwnicy, które do tej pory 
służyły za przechowalnie rzeczy 
niepotrzebnych, znajdują chętnych 
na najem wśród lokatorów. I najle-
piej właśnie w takich przypadkach 
jest zmienić przeznaczenie tych 
pomieszczeń i przeznaczyć je pod 
wynajem. 

Najwięcej pieniędzy dla wspól-
noty mieszkaniowej mogą jednak 
przynieść operatorzy sieci komór-
kowych. Za zgodę na zainstalowanie 
masztu przekaźnikowego na dachu, 
operatorzy telefonii komórkowej 
płacą nawet kilka tysięcy mie-
sięcznie. Bardzo często się jednak 
zdarza tak, że w takich przypadkach 
trudno jest dość trudno przekonać 
właścicieli nieruchomości do wyra-
żenia zgody na tę instalację. Prob-
lemem jest bowiem strach przed 
niekorzystnym wpływem promie-
niowania pochodzącego z anten. 
Kwestia ta powinna zostać jednak 
rozstrzygnięta przez właścicieli.

Warto także wspomnieć, że 
wspólnota może postawić na swo-
im terenie słupy reklamowe. Są one 
coraz częściej wyposażone w ogni-
wa fotowoltaiczne, dzięki którym 
niepotrzebne są dodatkowe źródła 
energii. To bardzo korzystne i eko-
logiczne rozwiązanie.

Aby osiągnąć jednak powyższe, 
dobry zarządca powinien podjąć 
współpracę z kilkoma agencjami re-
klamowymi działającymi na rynku, 
bowiem coraz częściej wszelkiego 
rodzaju fi rmy zlecają nawet drob-
ne akcje promocyjne właśnie tym 

agencjom. Zaprzyjaźniona agencja 
na pewno pomoże wspólnocie lub 
zarządcy wykorzystać reklamowo 
także np. windy czy tablice infor-
macyjne wewnątrz budynku. 

Kolejnym przykładem, kiedy 
wspólnota może uzyskać dodatko-
we fi nanse, jest adaptacja poddasza 
lub nadbudowa kolejnego piętra. 
Wspólnota zazwyczaj nie posiada 
środków pozwalających na tak dużą 
inwestycję, znajduje więc inwestora, 
który sam zajmuje się całym pro-
cesem – od stworzenia projektu, 
pozyskania zezwolenia do wykoń-
czenia gotowego lokalu. W zamian 
za zgodę na przebudowę i sprzedaż 
powstałych lokali, wspólnota otrzy-
muje zazwyczaj albo środki fi nan-
sowe, albo inwestor, w ramach prac 
związanych z nadbudową, wymie-
nia windę, remontuje dach czy też 
dociepla elewację. „Administrator” 
ma doświadczenie w prowadzeniu 
takich projektów, bowiem kilka 
z nich już przeprowadził m.in. 
w kilku budynkach na Plantach.

Poza tym w każdym przypad-
ku należy – także bez względu 
na wysokość pobieranej przez 
wspólnotę opłaty – podpisać sto-
sowną umowę. W umowie trzeba 
wskazać osobę odpowiedzialną 
za budynek (zazwyczaj członek 
zarządu lub zarządca), osobę, do 
której będzie można zawsze zgłosić 

uszkodzenie nośnika, jakieś błędy 
i wszelkie swoje uwagi. W umowie 
konieczne jest zawarcie konieczno-
ści przywrócenia terenu/ściany do 
stanu pierwotnego po zakończeniu 
akcji. Ważne jest, by zastrzec sobie 
konieczność wcześniejszej akcep-
tacji informacji umieszczanych na 
nośniku. Niejednokrotnie wspólno-
ta może narzucić także ramy tema-
tyczne i zastrzec sobie reklamy, na 
których umieszczenie nie wyraża 
zgody. Warto o tym pamiętać, że 
za wszelkiego rodzaju kampanie 
polityczne – szczególnie przedwy-
borcze – stawki są znacznie wyższe, 
tak więc i wspólnota może oczeki-
wać bonusowych kwot. 

Podsumowując: zarówno dodat-
kowe dochody, jak i oszczędności 
mogą przyczynić się do zmniej-
szenia comiesięcznych wpłat, jakie 
właściciele lokali przekazują na 
konto wspólnoty. Często jednak 
wpłaty pozostają na dotychcza-
sowym poziomie, a dodatkowe 
pieniądze przeznaczane są na ka-
pitałochłonne remonty. Pozyskanie 
dodatkowych pieniędzy dla wspól-
noty kosztuje wiele wysiłku i pracy, 
ale naprawdę warto, bo rezultaty 
starań widać w rocznych sprawo-
zdaniach fi nansowych.   [Red.]
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

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

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

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

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Kurs j. niemieckiego dla opiekunek seniorów 

w Radomiu. Po kursie praca gwarantowana. 

Atrakcyjne zarobki. Zapisy trwają! 

Zapraszamy – tel. 507 061 699.

Pijesz alkohol? 
Sprawdź, czy niezbyt ryzykownie
Zdarza się że pytasz samego siebie: – Czy ja jestem alkoholikiem/alkoholiczką? Wydaje Ci się, że 
Twoje picie to tylko Twój problem? Sprawdź, odpowiadając na nasze pytania, czy to jest właści-
wy moment, by ze swoim problemem zgłosić się do specjalisty. Pamiętaj, by szczerze odpowiadać 
na wszystkie pytania. W końcu siebie i tak nie oszukasz.

Pytania zostały opracowane 
przez specjalistów z ośrodków te-
rapii uzależnień.
1. Czy zdarzyło Ci się pić alkohol 

w ukryciu lub chować go przed 
bliskimi?

2. Czy zdarzyło się, że ktoś z Twojego 
bliskiego otoczenia, kogo nie uwa-
żasz za wroga, zwrócił Ci uwagę że 
pijesz za często lub zbyt dużo?

3. Czy bywały w Twoim życiu ta-
kie okresy, kiedy zastanawiałeś 
się nad ograniczeniem swojego 
picia? 

4. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, 
że odezwało się w Tobie poczucie 
winy albo wstyd z powodu Two-
ich zachowań lub ich skutków po 
wypiciu alkoholu?

5. Czy przypadkiem nie zrezygno-
wałeś, na rzecz picia, z pewnych 
innych przyjemności czy zainte-
resowań/hobby?

6. Czy masz wrażenie że coraz 
więcej czasu zajmuje Ci „odzy-
skiwanie formy” po piciu czy też 
odrabianie zaległości powstałych 
podczas picia?

7. Czy kiedykolwiek odczuwałeś 
silną potrzebę wypicia lub tzw. 
„głód” alkoholu?

8. Czy kiedykolwiek piłeś alkohol 
żeby poprawić sobie kiepskie sa-
mopoczucie po „przepiciu”?

9. Czy obecnie Twój organizm rea-
guje na alkohol inaczej? To znaczy, 
czy czujesz że masz np. „mocniej-
szą” lub „słabszą” głowę? 

10. Czy zdarzało Ci się pić alkohol 
np. wbrew zaleceniom lekarza 
lub pomimo kłopotów fi nanso-
wych/problemów rodzinnych? 

Powyższy test ma charakter tylko 
orientacyjny – jego zadaniem jest 
pomóc rozpoznać pierwsze symp-
tomy choroby alkoholowej.

Jeśli na choćby trzy z postawio-
nych powyżej pytań odpowiedziałeś 
TAK – nie ulega wątpliwości, że po-
winieneś zgłosić się do specjalisty, 
który najtrafniej i bardziej dokład-
nie zdiagnozuje Twoje problemy 
i pomoże znaleźć ich rozwiązanie. 
Na początek możesz zgłosić się do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Rado-
miu, ul. Reja 5/2a tel. 48 381 04 00. 

Pamiętaj o tym, że nadużywanie 
alkoholu ma wiele negatywnych 
konsekwencji, które dotykają nie tyl-
ko Ciebie, ale także Twoich bliskich 
i współpracowników. Wśród najważ-
niejszych należy wyliczyć problemy 
społeczne (jak np. rozpad więzi emo-
cjonalnych, przemoc, demoralizacja, 
zubożenie, bezrobocie, samobójstwa, 
bezdomność, czy konfl ikty z prawem) 
oraz zdrowotne, które dotykają zarów-
no sfery fi zycznej (np. uszkodzenie 
wątroby, nadciśnienie tętnicze), jak 

i psychicznej (stany depresyjne, sta-
ny lękowe, drażliwość, nadpobudli-
wość).

Mimo tak groźnie brzmiących 
przestróg, to jeszcze nie koniec za-
grożeń, jakie czają się wraz ze wzro-
stem dawek i częstotliwością picia 
alkoholu. Przekraczanie kolejnych 
granic może w końcu doprowadzić 
do uzależnienia.

Każdy z nas może indywidualnie 
reagować na alkohol, dlatego odpo-
wiedzi na przedstawione tu pytania 
są tylko wskazówkami, które należy 
brać pod uwagę chcąc upewnić się, 
czy picie jest bezpieczne. Nie ma 
jednak uniwersalnych kryteriów 
do diagnozy bezpiecznego picia, 
a odpowiedzi na „nie”, wcale nie 
gwarantują, że osoba pijąca alkohol 
nie uzależni się.

 Marek Wiatrak

Zapraszamy 
do kina 
w Kozienicach!
Informujemy, iż dnia 23 października br. roku odbędzie się 
WIELKIE OTWARCIE KINA 3D w Kozienicach. Przygo-
towaliśmy dla Państwa nie tylko wyczekiwane premiery, 
ale również hity kinowe ostatnich miesięcy. Już pierwszego 
dnia premiera OGÓLNOPOLSKA „Piotruś. Wyprawa do 
Nibylandii”.

W pierwszym tygodniu kina 
w Kozienicach zaprezento-
wanych zostanie 5 produkcji. 
Z pewnością każdemu widzo-
wi uda się dokonać wyboru 
odpowiadającego mu filmu, 
spośród tych, które znalazły 
się w repertuarze. Są to tytuły 
zarówno kina rodzimego, jak 
i światowego. 

Kino w Kozienicach działa 
w strukturach Kozienickiego 
Domu Kultury. Znajduje się ono 
w Centrum Kulturalno-Arty-
stycznym, przy ul. Warszawskiej 
29. Wielofunkcyjna sala dyspo-
nuje 356 miejscami i wyposażo-
na jest w projektor o najwyższym 
standardzie o rozdzielczości 4K 
dla projekcji trójwymiarowej 
i tzw. rolowany ekran o szeroko-
ści 8,5 metrów oraz nowoczesny 
system nagłaśniający – niczym 
w multipleksach. W projekcji 
3D wykorzystywane są oku-
lary, które po zakupie stają się 
własnością widza i mogą być 
wykorzystywane w kolejnych 
projekcjach 3D. 

Kino w Kozienicach funk-
cjonuje sześć razy w tygodniu. 

Dniem bezkinowym jest czwartek, 
który wykorzystywany jest na reali-
zację innych wydarzeń kulturalnych 
m.in. koncertów. W ofercie znajdują 
się nie tylko regularne seanse, ale 
także cykle fi lmowe, podczas któ-
rych obowiązują preferencyjne 
ceny biletów. Zapraszamy m.in. na 
cykle „Poranek fi lmowy dla dzieci”, 
„Kino dla ciekawych” oraz „Kino 
dla seniora”, które skierowane jest 
dla każdego powyżej 60. roku ży-
cia. Niższe ceny biletów obowiązu-
ją także na tzw. tanie poniedziałki. 
Honorujemy „Kozienicką Kartę 
Rodziny”. 

Bilety do kina można nabyć 
w kasie Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego 30 minut przed każdym 
seansem. W celu usprawnienia 
płatności wprowadzona jest możli-
wość korzystania z kart płatniczych. 
A już niebawem uruchomiony zo-
stanie system internetowej rezer-
wacji biletów. 

Serdecznie zapraszamy do kina 
w Kozienicach! 

Szczegóły działalności kina, wraz 
z repertuarem i cennikiem, znajdu-
ją się na stronie: http://www.dkko-
zienice.pl/index.php?id=6487.
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 Jest w Kalifornii znana na świecie innowacyjna technicznie ,,Dolina Krzemowa”. W Ra-
domiu czy innym mieście ma mieć siedzibę „Wyżyna Lotnicza”. Impuls dało 9. sygnatariuszy, 
podpisując w Warszawie list intencyjny mający na celu, w nawiązaniu do chlubnych tradycji 
polskiego przemysłu lotniczego, odtwarzać i rozwijać jego potencjał. 19 października dołączyli 
do sygnatariuszy następni, podpisując w Radomiu aneks do listu intencyjnego. Wśród nich byli 
marszałkowie województw: lubelskiego – Sławomir Sosnowski, łódzkiego – Witold Stępień 
i mazowieckiego – wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Dołączyli też prezydenci lub burmistrzowie 
miast – Łodzi, Radomia i Dęblina, rektorzy uczelni, szefowie instytutów i fi rm. Podpisują właśnie 
aneks. Jednocześnie! Czuwa nad tym ważnym aktem niby Anioł Stróż Sławomir Majman, Prezes 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

Dołączyli do dziewięciu 

 Dwaj panowie utrwaleni 
na fotce to Tomasz Krysiński, 
dyrektor badań naukowych 
i rozwoju francuskiej firmy 
Airbus Helicopters (z prawej) 
i prof. Zbigniew Łukasik rektor 
Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu. 
Pierwszy zwierzył się, że od wielu 
lat marzył o nawiązaniu współ-
pracy z polskimi uczelniami 
i fi rmami. Drugi od lat dążył do 
współpracy ze znanymi fi rmami 
europejskimi. I od paru lat już ze 
sobą współpracują.

Jak Airbus z UTH

Senior Wigor po Radomsku
 Radom znowu wyprzedził inne regiony kraju w cennej inicjatywie. 20 października został 

otwarty przy ul. Rwańskiej 7 Dom Dzienny Senior Wigor. Jest to pierwsza placówka tego rodzaju 
w kraju. Fundusze na jego wyposażenie pochodzą z nowego rządowego programu wsparcia 
dla ludzi w podeszłym wieku. Na fotce: prezydent Radomia Radosław Witkowski wita premier 
Ewę Kopacz, która dokonała otwarcia placówki. W czym się będzie przejawiał seniorski wigor, 
poinformujemy innym razem.

 Chyba nie tylko prze-
ciwdeszczowym. Sadownik 
grójecki Leszek Przybytniak, 
przewodniczy też komisji rol-
nictwa i rozwoju wsi w sejmiku 
mazowieckim i Artur Dąbrow-
ski prezes WFOŚiGW w War-
szawie startują w wyborach 
z nadania PSL. Pan Artur do sej-
mu, a pan Leszek – do senatu 
z okręgu obejmującego północ-
ne powiaty subregionu radom-
skiego. Nie są konkurentami, 
a konkurencja między kandy-
datami z jednej listy też bywa 
czasami ostra.

Pod wspólnym 
parasolem

 Prezes Związku Sadowników 
RP Mirosław Maliszewski (z pra-
wej), uczestniczący w uroczystym 
podsumowaniu konkursu na naj-
ładniejszy ogródek warzywny 
w Gminie Pniewy, długo rozmawiał 
z Wójtem Wiesławem Nasiłowskim 
(z lewej). Obu panom bliskie są te-
maty zdrowej żywności i obaj znani 
są z ciekawych inicjatyw w tym te-
macie. Poseł Maliszewski od dawna 
promuje polskie owoce, a Wójt Na-
siłowski już po raz czwarty zorgani-
zował konkurs promujący rodzime 
warzywa, własnoręcznie uprawiane 
przez całe rodziny. Zdrowo i smacz-
nie – tak podsumujmy rozmowę 
wójta z prezesem.

Zdrowo i smacznie

Druh z druhami
 Widać, że strażacy ochotnicy to zgrana wiara. Druh Zbigniew Gołąbek, uczestniczący 

w Święcie Kukurydzy w Chwałowicach nie omieszkał zrobić sobie pamiątkowej fotki z członkami 
Orkiestry „Jaskółka” z Małomierzyc. Mówiąc szczerze, to druhowie zaprosili druha. Dołączył 
Marek Jarosz, w jednej osobie przedstawiciel powiatu radomskiego i gminy Iłża.

 Wydaje się mó-
wić (sądząc po ge-
stykulacji) Paweł Ol-
szewski wiceprezes 
radomskich ,,Wo-
dociągów” , przed-
stawiając piękną ko-
bietę, chyba sąsiadkę 
zza miedzy, jednemu 
z gości uroczystości. 
Chodzi o spotka-
nie zorganizowane 
14 października 
w Oczyszczalni 
Ścieków w Lesiowie 
z okazji uruchomie-
nia instalacji wytwa-
rzającej biogaz z osa-
dów ściekowych.To jest dziewczyna!

 Radom znany jest 
z wielu inicjatyw w wy-
kwintnych usługach np. 
modnego, stylowego 
fryzjerstwa. W ostatnich 
dniach rozpoczął dzia-
łalność Salon Moda Sens 
prezentujący modę wielu 
znanych firm polskich 
i zagranicznych. Jego 
współwłaścicielkami są 
radomianki: Marzena 
Chełmińska (druga z pra-
wej) i Magdalena Kustra 
(pierwsze z prawej). Pan 
w białej koszuli to „Nor-
bi”, prowadzący imprezę 
inaugurującą działalność 
radomskiego Salonu.Salon Moda Sens
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ZAGŁOSUJMY NA NOWEGO POSŁA, 
NA PRAWDZIWĄ ZMIANĘ,

NA AGNIESZKĘ STOLARCZYK!

Zagłosuj 25 października na 13-stkę, lista nr 5 PSL
Jako praktyk w ochronie zdrowia chcę aktywnie 

uczestniczyć w tworzeniu dobrego 
ustawodawstwa w Polsce

Kim jest Agnieszka Stolarczyk?

 wieloletni pracownik ochrony zdrowia – 
od pielęgniarki po dyrektora 
 organizatorka wielu medycznych akcji profi laktycznych, społecznik
 inicjatorka innowacyjnych rozwiązań w opiece medycznej
 Kobieta Przedsiębiorcza – I miejsce w powiecie radomskim za 
najlepiej prosperujący Ośrodek Zdrowia

Czym się będę zajmowała w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej?

– Jako menedżer ochrony zdrowia chcę aktywnie uczestniczyć 
w tworzeniu dobrego, sprawnego ustawodawstwa w Polsce.

– Jako kobieta w średnim wieku, która widzi problemy polskiego 
społeczeństwa, będę walczyła o bezpłatne leki dla ciężko chorych, 
lepszą opiekę w przychodniach i szpitalach oraz o godne wynagro-
dzenia dla personelu medycznego. 

https://www.facebook.com/agnieszka.stolarczyk.33
http://www.agnieszkastolarczyk.radom.com.pl

Materiał pochodzi i jest fi nansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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Materiał pochodzi i jest fi nansowany przez Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

Powalczy o Wielki Zalew 
w Dolinie Pacynki

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

JAN PSZCZOŁA 
kandyduje do Sejmu RP z listy nr 6

Jest on społecznikiem z zamiłowania. Czwartą ka-
dencję pełni funkcję radnego Rady Miasta w Radomiu. 
Działał już w jej wszystkich komisjach. Jeszcze dłużej 
przewodniczy Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku 
Wędkarskiego Okręg Radom i pracuje w krajowej Ko-
misji Rewizyjnej PZW. Jego aktywność społeczna jest 
doceniana. Niedawno w Ośrodku Lasów Państwowych 
w Jedlni-Letnisko, podczas jubileuszu 40-lecia PZW 
Okręg Radom, został uhonorowany Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, najwyższym odznaczeniem wręczanym 
na tej uroczystości przez Wicewojewodę Mazowieckie-
go Dariusza Piątka, również wędkarza.

Jan Pszczoła wie najlepiej, jak wielką rolę w życiu 
ludzi i wszystkich organizmów żywych spełnia czy-
sta woda. Zabiegają o to wędkarze, których radomski 
Okręg zrzesza 12,5 tysiąca. Korzystając ze sprzyjającej 
aury w Polsce i UE dla czystości wód i ochrony ich 
stanu, postanowił w najbliższych latach powalczyć 
o Wielki Zalew dla Regionu Radomskiego, w tymi miesz-
kańców Radomia, zlokalizowany w dolinie czystej rzeki 

Pacynki. W grę wchodzi torfi asty teren zakwalifi kowa-
ny do nieużytków, w dużym stopniu porosły olchami 
i różnego rodzaju krzewami. Położony jest on między: 
Wola Gołębiowską (od południa), skrajem Puszczy 
Kozienickiej (od północy), ulicą Podkańskiego (od 
wschodu) i ul. Energetyków (od zachodu). Jest to bar-
dzo dobra lokalizacją dla zalewu spełniającego zarówno 
rolę retencyjną, jak i rekreacyjno-sportową. Jego dłu-
gość – 1750 mb, powierzchnia około 60 hektarów. Na 
pytanie, czy nie będzie kolidować to z zalewem „Borki”, 
Jan Pszczoła odpowiada: -„Borki” mają zaledwie parę 
hektarów. Budową zalewu i jego zagospodarowaniem 
z natury rzeczy zainteresowani są Region Radomski, 
w tym szczególnie mieszkańcy Radomia, społeczność 
gminy Jastrzębia i samorząd Powiatu Radomskiego 
oraz Lasy Państwowe.

 Dojazd bliski: asfaltowanymi drogami, koleją od 
strony Radomia i Warszawy, autobusami miejskimi 
z Radomia i ścieżkami rowerowymi z wielu innych 
miejscowości.

Czy będzie wielki Zalew w Dolinie Pacynki? W dużym stopniu zależy to od wyników 
głosowania 25 października, naszego poparcia dla kandydującego do Sejmu RP 
Jana PSZCZOŁY, startującego z pozycji 7 listy nr 6 KKW Zjednoczona Lewica.
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