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Miasto Kazimierzowskie 
wizytówką Radomia!
Rozpoczynają się konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących rewita-
lizacji Miasta Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem i fragmentem ulicy Żeromskiego. Wyniki 
konsultacji zostaną uwzględnione w opracowywanym „Programie Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014–2023”. We współpracy z mieszkańcami zostanie w nim wyznaczony 
obszar, na którym będą podejmowane działania rewitalizacyjne. Obejmą one zarówno sprawy 
społeczne jak i przestrzenne, środowiskowe oraz gospodarcze.

Przygotowanie modelowej rewi-
talizacji Miasta Kazimierzowskiego 
wraz z otoczeniem i fragmentem ul. 
Żeromskiego będzie pierwszym 
elementem tego kompleksowe-
go procesu. Prezydent Radosław 
Witkowski powiedział: – Chcemy 
aby serce Radomia odzyskało swój 
blask, ale również było miejscem 
przyjaznym dla mieszkańców. Ma 
być atrakcyjne, ma przyciągać swo-
im klimatem radomian i turystów. 
Ma stać się wizytówką Radomia. 
Istotne jest aby radomianie mieli 
wpływ na to, jak wyglądać będzie 
po zmianach Miasto Kazimierzow-
skie, dlatego też zapytamy miesz-
kańców o opinie na temat zmian, 
jakich potrzebuje ta część Radomia. 
Gorąco zachęcam i proszę o włą-
czenie się do dyskusji na ten temat. 
Do roku 2020 chcemy przywrócić 
Miasto Kazimierzowskie naszym 
mieszkańcom – podkreślił prezy-
dent Radosław Witkowski.

Konsultacje potrwają miesiąc – 
do 2 grudnia. W tym czasie zorgani-
zowane zostaną cztery spotkania: 

 8 listopada br. od godz. 13.00 do 
godz. 18:00 spotkanie z mieszkań-
cami (festyn rodzinny) – Rynek. 

 16 listopada godz. 16.00–18.00 
spotkanie z Radomskimi Organiza-
cjami Pozarządowymi oraz insty-
tucjami publicznymi/podmiotami 

działającymi na obszarze wskaza-
nym do modelowej rewitalizacji lub 
w jego sąsiedztwie – Sala Królew-
ska przy Parafi i Św. Jana Chrzciciela 
w Radomiu ul. Rwańska 6. 

 17 listopada godz. 16.00–18.00 
spotkanie z podmiotami prowa-
dzącymi lub zamierzającymi pro-
wadzić na obszarze wskazanym do 
modelowej rewitalizacji działal-
ność gospodarczą lub społeczną – 
ul. Rwańska 8 w Radomiu.

 19 listopada godz. 16.00–18.00 
– spotkanie z właścicielami nieru-
chomości, użytkownikami, pod-
miotami zarządzającymi nierucho-
mościami, w tym spółdzielniami 

mieszkaniowymi, wspólnotami 
mieszkaniowymi – Publiczna Szko-
ła Podstawowa Nr 7 w Radomiu, 
ul. Aleksandra Tybla 7/11.

W ramach festynu, który od-
będzie się 8 listopada, zaplano-
wano m.in. zabawy plenerowe 
i gry integracyjne. Na Rynku będą 
także rozstawione mapy z kon-
sultowanym obszarem. Związek 
Harcerstwa Polskiego zorganizuje 
również grę miejską dla chętnych 
i poszukiwaczy ciekawych miejsc na 
radomskim rynku. Festyn uświet-
nią młodzi artyści z Resursy oraz 
Kapela Halniacy. Kapela odwiedzi 
także liczne zakątki Miasta Kazi-

mierzowskiego i jego otoczenia 
zapraszając na rynek. W trakcie 
festynu jego uczestnikom będą 
rozdawane ankiety.

Nieruchomościami gminy są 
Kamienica Deskurów, Ratusz 
oraz płyta Rynku. – Pozostałe 
nieruchomości są prywatne. 
Chcemy również współpraco-
wać z właścicielami budynków, 
dlatego jedno ze spotkań jest im 
dedykowane. Mamy nadzieję 
również włączyć w te działania 
rewitalizacyjne przedsiębiorców 
oraz organizacje pozarządowe 
i instytucje, które tutaj działają. 
W proces rewitalizacji zaanga-
żowani powinni być wszyscy – 
mówiła wicedyrektor Wydziału 
Inwestycji Marzena Kędra-Pod-
lipniak.

Konsultacje prowadzone będą 
w formie elektronicznej poprzez 
przesyłanie uwag pod adresem 
konsultacje@umradom.pl oraz 
poprzez wypełnienie formula-
rza internetowego na stronie 
www.konsultacje.radom.pl. 
Papierowe ankiety mieszkań-
cy Radomia mogą otrzymać 
w biurach Rady Miejskiej 
(ul. Moniuszki 9) i Obsługi 
Mieszkańca (ul. Kilińskiego 30), 
oraz w Centrum Komunikacji 
Społecznej (ul. Żeromskiego 53, 
pok.104) i Centrum Organizacji 
Pozarządowych (ul. Struga 1).

Przy okazji rewitalizacji Rynku 
władze miasta zamierzają wyeks-
ponować fundamenty dawnego 
ratusza oraz studni miejskich, 
znajdujące się pod jego płytą 
i dodatkowo wybudować tam 
parking, który ułatwi komuni-
kację z tą częścią miasta.

Trwają też prace przygotowu-
jące do modernizacji radomskie-
go ratusza, w którym również 
znajdą swe miejsce placówki 
kultury, a także animatorzy życia 
społecznego.

 źródło: radom.pl

Od lewej: Marzena Kędra-Podlipniak, Radosław Witkowski oraz Mariusz Mróz, prezes Rewitalizacji
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

informuje, że w dniu 10.11.2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się 

ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Żeromskiego 118, parter 
(lokal po Administracji Spółdzielni).

– o powierzchni użytkowej – 45,60 m² 

– cena wyjściowa  – 54.000,00 zł

– wadium  – 2.700,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem 

wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto 

w terminie do dnia 09.11.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

 96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 06.11.2015 r. i 09.11.2015 r. 

w godz. 9.00–11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się 

z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkań-

ców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 

dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania 

zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem prze-

prowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem za-

twierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 

z dnia 15.09.2014 r.

 

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na 

nabywcy.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek 

zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybiera-

nia oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania 

przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 

ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 10.11.2015 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

Wyniki wyborów 
do Parlamentu RP

W pigułce:

Sejm: W wyborach do Sejmu RP kadencji 2015–2019 głosów ważnych oddano 
15.267.198. Na KW PiS zagłosowało 37,58% czyli 5.711.687 wyborców 

(235 posłów). Kandydatów KW PO poparło 3.667.474 głosujących – 24,09% (138 posłów), 
KWW Kukiz’15 – 8,81% (posłów 42), KW .Nowoczesna Ryszarda Petru – 1.155.370 głosów 
tj. 7,60% (28 posłów), KW PSL – 777.987 głosów tj. 5,13% (16 posłów). 
Jeden mandat otrzymała mniejszość niemiecka. W Sejmie RP zasiada 460 posłów.

W Okręgu Wyborczym do Sejmu 
RP nr 17 w Radomiu wybieraliśmy 
9 posłów. Do głosowania było upo-
ważnionych 574.038 osób. Głosów 
ważnych oddano 275.342, nieważ-
nych – 8144. Frekwencja wyniosła 
49,39%.

Na kandydatów Komitetu Wy-
borczego PiS głosowało 130.758 
wyborców czyli 46,13%. Do Sejmu 
weszło 5 kandydatów PiS: Ma-
rek Suski (36 542 głosy), Andrzej 
Kosztowniak (23. 521), Dariusz Bąk 
(17.961), Anna Kwiecień (7458) 
i Wojciech Skurkiewicz (7058).

Kandydatów Komitetu Wybor-
czego PO poparło 48.332 wybor-
ców, otrzymali 17,05% wszystkich 
ważnie oddanych głosów. Posłami 
zostali – Leszek Ruszczyk (14.537) 
i Anna Maria Białkowska (7466).

Kandydaci Komitetu Wybor-
czego PSL uzyskali 25.993 głosów 
czyli 9,15% wszystkich ważnych. 
Posłem został Mirosław Maliszew-
ski (7959).

Kandydatów Komitetu Wybor-
czego Wyborców Kukiz’15 poparło 
23.149 wyborców – 8,17%.Posłem zo-
stał Robert Mordak (7781 głosów). 

W Sejmie i Senacie kadencji 
2015–2019 nie mają przedstawicieli: 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjed-
noczona Lewica, którego kandydaci 
w radomskim okręgu wyborczym nr 
17 otrzymali 4,68% poparcia (13.258 
ważnych głosów), KW .Nowoczesna 
Ryszarda Petru – 13.233 głosów czyli 
4,67% wszystkich ważnie oddanych. 
Komitet Wyborczy Korwin -3,8% czy-
li 10.770 ważnie oddanych głosów. Na 
kandydatów KWW Zbigniewa Stono-
gi głosowało 2050 wyborców (0,72%) 
a na KW Kongres Nowej Prawicy 
przypadło 656 głosów (0,23%).

Senat: Do Senatu RP wybieraliśmy 25 października w jednomandatowych okręgach 
wyborczych stu senatorów. Z materiałów źródłowych wynika, że 61 nowo wybra-

nych senatorów powiązanych jest ideowo z Prawem i Sprawiedliwością lub jego koalicjantami, 
34. z Platformą Obywatelską, jeden z PSL. Niezależność deklaruje czterech nowych senatorów. 
Są to: Lidia Staroń, Marek Borowski, Jarosław Obremski i Grzegorz Bierecki.

 Senatorzy wybrani w okręgach 
nr 49 i 50 mających siedzibę w Ra-
domiu reprezentują PiS lub jego 
koalicjantów.

Senatorem z radomskiego okrę-
gu nr 49 został dotychczasowy wi-
cemarszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, uzyskując 54.489 gło-
sów. Jego kontrkandydata Leszka 
Przybytniaka poparło 33.954 wy-
borców.

W okręgu nr 50 zwyciężył Adam 
Bielan otrzymując 77.912 głosów. 
W poprzedniej kadencji reprezen-
tował PiS w Parlamencie Europej-

skim. Drugi wynik w okręgu nr 50 
otrzymał Wojciech Gęsiak (44.533 
głosy), trzeci – Dariusz Grabow-

ski (25.099 głosów). Gratulujemy 
wszystkim nowo wybranym po-
słom i senatorom! 

Gratulujemy wszystkim nowo wybranym posłom i senatorom! 

Marek Suski Andrzej Kosztowniak Dariusz Bąk Anna Kwiecień Wojciech Skurkiewicz

Leszek Ruszczyk Anna Maria Białkowska Mirosław Maliszewski Robert Mordak

Stanisław Karczewski Adam Bielan
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OHP gwarantem zawodu 
i pracy dla młodzieży
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu jest jednostką podległą Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, utworzoną 
w celu realizacji zadań w zakresie rynku pracy. Dyrektorem CEiPM w Radomiu jest mgr inż. Henryk Słomka. Do obszaru działań 
CEiPM należą powiaty: grodzki i ziemski radomski oraz białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki i zwoleński.

Głównymi zadaniami Centrum 
Pracy i Młodzieży są: aktywizacja 
społeczna, zawodowa i ekono-
miczna młodzieży; organizowanie 
zatrudnienia młodzieży powyżej 
15. roku życia, która nie ukończyła 
szkoły podstawowej lub gimnazjum 
bądź nie kontynuuje dalszej nauki 
po ukończeniu tych szkół; osób bez-
robotnych do 25. lat oraz uczniów 
i studentów; poszukiwanie i przed-
kładanie indywidualnych i grupo-
wych ofert zatrudnienia młodzieży 
pozostającej bez pracy; realizowa-
nie aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu oraz w zakresie 
świadczenia usług edukacyjnych, 
w szczególności dla młodzieży na 
lokalnym rynku pracy; inicjowanie 
i organizowanie międzynarodowej 
współpracy i wymiany młodzieży; 
inicjowanie, realizacja i koordyno-
wanie programów fi nansowych ze 
środków europejskich w jednost-
kach organizacyjnych Komen-
dy; przyjmowanie i sprawdzanie 
wniosków dotyczących kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na 
wynagrodzenie i składki ubezpie-
czenia społecznego młodocianych 
pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego; koor-
dynowanie działalności podległych 
sobie jednostek organizacyjnych na 
terenie działania oraz inspirowanie 
do nowatorskich rozwiązań organi-
zacyjnych i merytorycznych. 

W strukturę organizacyjną CE-
iPM wchodzą jednostki: Młodzie-
żowe Biura Pracy w Radomiu i Zwo-
leniu, Mobilne Centrum Informacji 
Zawodowej w Radomiu, Młodzie-
żowe Centrum Kariery w Zwole-
niu, Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Warce, Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Iłży, Młodzieżowe Cen-
trum Kariery w Białobrzegach, 
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Pionkach, Punkt Pośrednictwa 
Pracy w Grójcu oraz Punkt Pośred-
nictwa Pracy w Szydłowcu.

Od sierpnia br. realizowany jest 
przez CEiPM projekt „Gwarancje 
dla młodzieży”. Dzięki projektowi 
młodzież do 25. roku życia otrzy-
muje bezpłatne szkolenia pod-
noszące kwalifikacje zawodowe, 
staże oraz możliwość zatrudnienia 
po zakończeniu stażu. Uczestnicy 
programu mogą również skorzystać 
z dodatkowego wsparcia m.in. zwrot 
kosztów dojazdów na zajęcia, ubez-
pieczenie NNW, badań lekarskich 
a także bezpłatnego wyżywienia 
i materiałów edukacyjnych. 

Punkt Pośrednictwa Pracy 
w Szydłowcu jest jedną z jednostek 
CEiPM w Mazowieckiej Wojewódz-
kiej Komendzie OHP, który został 
utworzony w ramach ogólnopol-
skiego projektu „OHP jako realizator 
usług rynku pracy” współfi nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Jednostka Punktu 
Pośrednictwa Pracy funkcjonuje 
w budynku Inkubatorów Przed-
siębiorczości w Szydłowcu przy 
ul. Kolejowej 36.

Podstawowym celem jednostki 
jest stworzenie warunków ułatwia-
jących dostęp do usług poradni-
ctwa, informacji zawodowej, in-
formacji dotyczącej podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych, a także 
usług pośrednictwa pracy. Adre-
satami tych działań jest młodzież 
w wieku 15–25 lat, w tym osób 
bezrobotnych i nieaktywnych za-
wodowo, wymagających wsparcia 
na rynku pracy oraz osób po-
trzebujących wsparcia w zakresie 
poradnictwa zawodowego. PPP 
przygotowuje młodzież do zaist-
nienia na rynku pracy, pomaga 
zdobyć wszechstronne umiejęt-

ności radzenia sobie w sytuacji 
dynamicznych zmian na rynku 
pracy – umiejętności aktywnego 

i elastycznego planowania włas-
nego rozwoju zawodowego. Or-
ganizuje zarówno grupowe, jak 

i indywidualne zajęcia podnoszące 
wiedzę i umiejętności pozwalają-
ce poruszać się po rynku pracy. 
Zadaniem Punktu Pośrednictwa 
Pracy jest kształtowanie właści-
wych postaw i umiejętności nie-
zbędnych do poruszania się po 
rynku pracy oraz weryfi kowania 
posiadanych kwalifi kacji zawodo-
wych z tendencjami występujący-
mi na współczesnym rynku pracy. 
Zadaniem jednostki jest również 
pozyskiwanie ofert pracy i przeka-
zywanie ich osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy.

PPP w Szydłowcu współpracuje 
m.in. z Urzędem Miejskim w Szyd-
łowcu, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Szydłowcu oraz ze szkołami gim-
nazjalnymi i ponadgimnazjalnym 
w Szydłowcu. We wrześniu br. PPP 
zorganizował warsztaty w szydło-
wieckim LO im. H. Sienkiewicza, 
które spotkały się z dużą aprobatą 
młodzieży. Uczniowie brali aktyw-
ny udział w ćwiczeniach i dyskusji. 

Podczas zajęć młodzież rozwią-
zywała test zainteresowań zawo-
dowych oraz test osobowościowy 
w celu poznania swych predyspozy-
cji zawodowych. Dzięki temu ucz-
niowie mieli możliwość poznania 
swojego typu osobowości i zawo-
dów, które do nich pasują. Dodat-
kowo młodzież dowiedziała się, że 
zainteresowania zawodowe ważne 
są przy wyborze ścieżki zawodowej, 
ale nie mogą być jedynym elemen-
tem warunkującym wybór zawodu. 
Istotne są również czynniki: dostęp-
ność do edukacji, wpływ otocze-
nia, motywacja, system wartości, 
uzdolnienia, sytuacja na rynku. 
Poruszone zostały kwestie związa-
ne z komunikacją interpersonalną, 
a poprzez aktywne uczestnictwo 
w ćwiczeniach mogli oni poznać 
w praktyce zachowania ułatwiające 
i utrudniające komunikację. Poza 
tym młodzież uzyskała informacje 
o metodach poszukiwania pracy, 
jak prawidłowo skonstruować do-
kumenty aplikacyjne (cv, list mo-
tywacyjny), jakich błędów należy 
unikać przy ich sporządzaniu.

PPP w Szydłowcu jest również 
jednym z współrealizatorów pro-
jektu „Gwarancje dla młodzieży”. 
W ramach projektu organizowane 
są bezpłatne kursy i szkolenia zawo-
dowe, po których benefi cjenci mają 
zapewnione staże, zwrot kosztów 
dojazdów do miejsca pracy. Rów-
nież dla pracodawców oferowane są 
premie na zatrudnienie po zakoń-
czeniu stażu zawodowego.

28 października PPP w Szyd-
łowcu wraz z CEiPM w Radomiu 
zorganizowano Targi Pracy i Edu-
kacji. Celem Targów była prezenta-
cja ofert edukacyjnych, form wspar-
cia, jakie są oferowane młodzieży 
w celu efektywnego budowania 
własnej drogi edukacyjnej i zawo-
dowej. Zaprezentowanie ofert pracy 
przez przedsiębiorców, prezentacja 
instytucji rynku pracy oraz pobu-
dzenie aktywności zawodowej. Ko-
lejne edycje targów będą kontynuo-
wane corocznie w Szydłowcu. 

Punk Pośrednictwa Pracy 
w Szydłowcu organizuje giełdy 
pracy, które pomagają w znalezie-
niu zatrudnienia, ułatwiają kontakt 
bezrobotnym i poszukującym pra-
cy z pracodawcą. 

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne zdobywaniem i podnoszeniem 
kwalifi kacji zawodowych zapra-
szamy do bezpłatnego udziału 
w kursach, szkoleniach, które będą 
organizowane w najbliższym cza-
sie. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w PPP w Szydłowcu przy 
ul. Kolejowej 36. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.45–15.35 oraz w Centrum Edu-
kacji i Pracy Młodzieży w Radomiu 
przy ul. Kraszewskiego 1/7 tel. (48) 
362-25-01, jak również w innych 
jednostkach organizacyjnych.

Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji w Szydłowcu przed dyrektora CEiPM w Radomiu 
Henryka Słomkę

Oferty pracy i edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży

Przedstawiciele CEiPM Radom podczas prezentacji usług OHP
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Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
ogłasza

PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY

na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w m. Brzozówka 

W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne i prawne, które wpłacą wadium. 
Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy 

w Banku Spółdzielczym Oddział Grabów nad Pilicą 
nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150

do dnia 30.11.2015 r. włącznie. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę 
wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami prze-
targu i warunkami nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 

w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, 

sala konferencyjna (I piętro).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić 
nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nie-
ruchomości, kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, 
pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się 
wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy w Grabowie 
nad Pilicą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w miejscu i w terminie, podanym nabywcy przez sprzeda-
jącego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega 
wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie póź-
niej niż 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu 
przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez 
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, pok.nr 4, tel. 48 662 70 14 w. 24 
w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wa-
dium, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.: 7.00 –15.00.

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
/-/ Euzebiusz Strzelczyk

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, rolna, położona we 
wsi Brzozówka gmina Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, wo-
jewództwo mazowieckie – stanowiąca własność gminy Grabów 
nad Pilicą:

1. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach 
ewidencyjnych 81, 82/1, 82/3 i 83 o pow. 5,7150 ha, obręb 
geodezyjny Brzozówka, uregulowana w Księdze Wieczystej 
nr RA1K/00046679/2 w Sądzie Rejonowym w Kozienicach.

2. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość brak jest ak-
tualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów 
n/Pilicą. Zgodnie z dotychczasowym planem obowiązującym do 
dnia 31.12.2002 r. przedmiotowy teren określony był: tereny rolne 
z małymi kompleksami łąk i rozproszoną zabudową zagrodową. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego podtrzymuje powyższy zapis.

Cena wywoławcza nieruchomości 150.000,00 zł
Wadium 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie 1.500,00 zł
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, gdyż nie należy się.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 
w dniu 28.08.2015 r.

Ruszyły prace budowlane

Muszla koncertowa w Radomiu
Rozpoczęły się prace przy budowie muszli koncertowej, która jeszcze w tym roku stanie w parku 
im. T. Kościuszki. To inwestycja, która uzyskała rządowe dofi nansowanie.

Przetarg na opracowanie doku-
mentacji i samą budowę wygrała 
radomska fi rma Rosa-Bud, której 
propozycja opiewała na niespeł-
na 679 tysięcy złotych. Zgodnie 
z projektem bryłę muszli będzie 
stanowiła kamienna ściana kur-
tynowa okalająca scenę, stano-
wiąca jednocześnie podporę 
stalowej konstrukcji napinającej 
membranę dachu. Muszla ma 
mieć wymiary 12×8,3 m i wy-
sokość 6,7 m. Plac przed sceną 
będzie utwardzony i zostanie na 
nim ustawionych 50 ławek.

Jednocześnie Urząd Miej-
ski ogłosił przetarg na dostawę 
oświetlenia scenicznego. Ten 
zakup także zostanie dofi nanso-
wany z puli 800 tysięcy złotych 
rządowej dotacji.

Budowa powinna się zakoń-
czyć do 19 grudnia.

 UM Radom
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RSM® to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry 
amonowej), który może być efektywnie produkowany 
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące 
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej  na 
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM® posiada 
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amido-
wego (pochodzenia z mocznika) – wolno działająca oraz 
azotanowy i amonowy – odpowiadający za szybkie dzia-
łania. 
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz 
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem 
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej. 
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże 
oszczędności na energochłonności procesu – nie wyma-
gany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec roz-
puszczeniu podkreślają eksperci – RSM® jest gotowy do 
działania, nie wymaga fazy przejścia. 

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM®?

 Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do 
produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki roz-
poczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁA-
WACH.

 Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o po-
jemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM® w miejscu 
konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk zbiorników 
w kraju.

 Nowoczesne bazy RSM®, w tym terminal RSM® w Do-
brym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany 
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy 
kapitałowej PUŁAWY.

 Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla 
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzy-
letniego MegaProjektu oraz doświadczeniami najwięk-
szych praktyków w kraju i za granicą.

 Współpraca z niemiecką firmę Lechler – liderem i po-
siadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów 
płynnych. 

 System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pra-
cowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawo-
zów Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowe-
go okresu.

 Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY 
rozwinęły na przestrzeni pięciu lat – dziś to ponad 400 
cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych 
dedykowanych do obsługi rynku. 

To podstawowy wachlarz działań jakie powodują, 
że RSM® z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod 
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika. 

PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika 
w Europie 1,2 mln ton/rok, jeden z największych pro-
ducentów saletry amonowej ze zdolnościami nominal-
nymi 1,1 mln ton/rok oraz jeden z trzech największych 
producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze 
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 mln ton/rok. Dzięki no-
wej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość 
wzbogacania RSM® o dodatki np. siarki, magnezu, ale też 
zwiększą elastyczność działania umożliwiając również 
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad 
1,5 mln ton / rok. 

Potęga   z Puław 
– rynek odkrywa skuteczność 

nowoczesnego produktu

RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 

Czy Radom 
zostanie ulubionym 
miastem w Polsce? 
Trwa trzecia edycja rankingu „Turniej Miast Zumi”. Użytkow-
nicy serwisu wybiorą ulubione miasto w Polsce. Czy będzie nim 
Radom? Zagłosuj i pomóż wygrać swojemu miastu kampanię 
promocyjną w Zumi i Onet! Wszystko zależy od nas, czyli 
mieszkańców. Głosuj, udostępniaj, zachęcaj!

Podobnie jak w poprzednich la-
tach uczestnicy mogą zagłosować 
na jedno spośród 335 miast po-
wiatowych, w tym Radom. Każde 
miasto ma równe szanse wygrania 
nagrody, ponieważ przy głosowaniu 
stosowana jest proporcja ilości gło-
sów do ilości mieszkańców i to ona 
decyduje o pozycji w rankingu.

W tym roku nagrodzonych zo-
stanie osiem miast. Trzy główne 
nagrody w postaci rabatu 99% na 
trzy kampanie promocyjne o war-
tościach kolejno to: I miejsce – 200 
tys., II miejsce 100 tys., III – 50 tys. 
złotych. Ponadto miasto, które zdo-
będzie najwięcej głosów w turnie-
ju, otrzyma nagrodę w postaci 99% 
rabatu na kampanię promocyjną 
o wartości 50 tys. złotych. Są rów-
nież nagrody dodatkowe dla miast, 
które zostaną wybrane w głosowa-
niu jako miasto: ekologiczne, przy-
jazne turystom, aktywne biznesowo 
oraz bezpieczne. Zwycięzcy otrzy-
mają 99% rabatu na działania rekla-
mowe o wartości 5 tys. złotych oraz 
certyfi kat w zwycięskiej kategorii. 
Uczestnicy głosowania także mają 
szansę na nagrodę, dzięki konkur-
sowi fotografi cznemu. Zwycięskie 

fotografi e zostaną opublikowane na 
stronie głównej Zumi i będą nową 
„tapetą” danego miasta.

Dwie poprzednie edycje turnie-
ju to poważna walka najbardziej 
aktywnych miast Polski. Zwycięz-
cą w pierwszej edycji była Rawa 
Mazowiecka, zwycięzcami drugiej: 
Gołdap, Sejny, Szydłowiec. Ich 
mieszkańcy dopingowali się wza-
jemnie udostępniając informacje 
o turnieju, władze miast promowa-
ły informacje na swoich stronach 
– to była naprawdę powszechna 
mobilizacja! Mieszkańcy wykazali 
niebywałe zaangażowanie i mo-
bilizację. Na forach dyskutowano 
o przebiegu akcji, w serwisie Fa-
cebook mieszkańcy tworzyli wy-
darzenia zagrzewające do oddania 
głosu na ich miejscowość. Zarówno 
media lokalne, jak i Urzędy Miast 
informowały o plebiscycie. Ranking 
pokazał, że mieszkańcy polskich 
miast są aktywni i chętnie angażując 
się w działania, które mogą pomóc 
lokalnej społeczności – czytamy na 
stronie serwisu Zumi.pl.

Głosowanie trwa do 25 listo-
pada.

 źródło: radom24.pl

Biegowy 
Dzień Niepodległości
Na 11 listopada zaplanowano w Radomiu Bieg Niepodległości. 
Biegacze uczczą święto, pokonując symboliczny dystans 1918 
metrów.

Po raz trzeci władze Radomia 
oraz Stowarzyszenie „Biegiem Ra-
dom!” zapraszają sympatyków bie-
gania na Bieg Niepodległości. Trasa 
i dystans nie są przypadkowe. Start 
i meta znajdować będą się w Ryn-
ku, przy Pomniku Legionisty. Trasa 
prowadzić będzie z Rynku, ulicami 
Rwańską i Żeromskiego, przed sie-
dzibę Urzędu Miejskiego i ponownie 
do Rynku. Dystans, o długości 1918 
metrów, nawiązuje do daty odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Bieg Niepodległości to impreza, 
w której ważny jest sam udział, dla-
tego, podobnie jak w poprzednich 
latach, organizatorzy nie przewidu-
ją pomiaru czasu, ani klasyfi kacji 
w biegu głównym. Uczestnicy mogą 
liczyć na pamiątkowe koszulki czy 
medale.Zgłoszenia do udziału 
w Biegu Niepodległości przyjmo-
wane będą w dniu imprezy, 11 listo-
pada. Start zaplanowano na godz. 
11.15.

 źródło: radom24.pl

Szanowni Państwo!

W związku z końcem VII kadencji 

Sejmu RP i sprawowania przeze mnie 

mandatu poselskiego informuję, 

że  z dniem rozpoczęcia VIII kadencji 

Sejmu zostają zamknięte moje biura 

poselskie: Radom, ul.  Zbrowskiego 18  

i ul. Biznesowa 6 oraz  w Grójcu, 

ul. Bankowa 3, lok. 7.

Serdecznie dziękuję za współpracę 

Wszystkim Mieszkańcom z terenu 

Okręgu Wyborczego nr 17.

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP

Małgorzata Woźniak
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

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

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

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

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

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

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
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, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

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

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

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

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

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

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

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

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

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

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

APT Contrain (5612) tel. 42 680 45 85, 
aplikuj: rekrutacja@contrain.pl, www.contrain.pl

dla operatorów wózków 
widłowych, magazynierów 

i brygadzistów. 

Praca 
za granicą
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„Szkoły z Plusem”
Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczność szkolnej. W Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ulicy Kolberga w Radomiu, miało ono w tym 
roku wyjątkowy wymiar. Szkoła w akcji prowadzonej przez Radio „Plus” wyróżniona została 
certyfi katem „Szkoła z plusem”.

W czasie trwania akcji oceniana 
jest działalność placówki, ale nie 
pod kątem wyników fi nansowych, 
ale „uśmiechu i satysfakcji”. Kapituła 
powołana w redakcji radia przyglą-
dała się społeczności szkoły, oceniała 
jej aktywność i zaangażowanie. Spo-
śród wybranych kilku radomskich 
placówek „33” wypadła w ich ocenie 
najlepiej. Uczniowie aktywnie uczest-
niczą w wolontariacie, doskonale 
pracuje samorząd uczniowski, zdo-
bywają szereg nagród w konkursach 
międzyszkolnych i ogólnopolskich, a 
co najważniejsze, tak uczniowie i ich 
rodzice, czują, że jest tu bezpiecznie. 

– Nauczyciel to nie tylko zawód 
– powiedziała dyrektor szkoły Do-
rota Kafl ińska. – To jest pasja, misja i 
powołanie. Jak każdy inny zawód, ma 
swoje blaski i cienie. Ale kiedy na twa-
rzy dziecka, które uczymy, pojawia się 
uśmiech, bo osiągnęło sukces, zdoby-
ło nowe umiejętności, rozwinęło swój 
talent, to wtedy wiemy, że warto być w 
tym zawodzie. 

Na uroczystość uczniowie pod 

kierunkiem swoich opiekunów 
przygotowali spektakl słowno-mu-
zyczny rozpoczęty wierszem napi-
sanym specjalnie na tę uroczystość 
przez Mikołaja Ptaszyńskiego z klasy 
5D. Potem były piosenki wykonywa-
ne przez chór i solistów. Wszystkie 
tematycznie związane oczywiście 
z nauką i nauczycielami. Były życze-
nia, kwiaty i laurki przygotowane 
osobiście przez podopiecznych dla 

Odznaczenie dla „Hubala”
W Zespole Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala miała miejsce 
uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego żołnierzy. 
Fundatorem tablicy, wykonanej według projektu prof. dr Jana Bohdana Chmielewskiego, jest 
Stowarzyszenie „Rodzina Westerplatczyków i Hubalczyków”, działające w ramach Stowarzy-
szeniu Społecznym Misja Pojednanie w Ciechocinku przy sanatorium „Gracja” oraz dyrektor 
sanatorium i prezes Stowarzyszenia Tadeusz Kreps.

To wyjątkowe odznaczenie przy-
znawane jest zazwyczaj szkołom, które 
przyjmują dopiero imię majora Hu-
bala lub jego żołnierzy. W przypadku 
„radomskiego Hubala” sytuacja była 
zupełnie inna. Projekt tablicy i idea 
przekazywania jej szkołom powstały 
w 1990 roku. ZSZ przyjął imię Patrona 
o wiele wcześniej, w 1984 roku. Mimo 
że działania szkoły w zakresie popu-
laryzacji postaci Patrona i postawy 
patriotycznej wśród młodzieży były 
szeroko znane, szkoła do tej pory nie 
otrzymała tego znaku spajającego 
„Hubalową Rodzinę”. 

Wśród gości, którzy uświetnili 
swoją obecnością uroczystość byli: 
Anna Ostrowska – Dyrektor Wy-
działu Edukacji w Radomiu, Jerzy 
Jon – Wizytator Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Radomiu, 
Małgorzata Grzesińska – Dyrektor 
Wydziału Edukacji w Opocznie, Za-
rząd Cechu Rzemiosł Różnych w Ra-
domiu oraz przedstawiciele ŚZŻAK 
Okręg Radom i Koło Skaryszew, 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ koło 45, Stowarzy-
szenia 11. Pułku Ułanów, Stowarzy-
szenia OWWP im. mjra Hubala z Po-
świętnego, Związku Strzeleckiego im. 
mjra Hubala z Szydłowca, delegacje 
szkół z Aleksandrowa Kujawskiego, 
Przydworzyc, Bożego, Drzewicy oraz 
Liceum Kadetów II RP w Lipinach.

Uroczystość podzielona została 
na dwie części: odsłonięcie tablicy 
i obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
W pierwszej części uczestnicy wysłu-
chali przemówień dyrektor Beaty Ja-
sek, wiceprezydenta Radomia Karola 
Semika oraz prezesa „Środowiska 
Hubalczycy” płka Mariana Zacha. 
Następnie uczniowie odczytali Apel 
Pamięci, w którym wymienione zo-
stały nazwiska wszystkich „Hubal-
czyków”. Po nim delegacje złożyły 
wiązanki i zapaliły znicze.

Druga część przebiegała w równie 
podniosłej atmosferze. Na sali gim-
nastycznej miało miejsce Ślubowa-
nie Klas Pierwszych, zmiana warty 
w Poczcie Sztandarowym Szkoły oraz 
wręczenie nagród Dyrektora Szkoły 
dla wyróżniających się nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi.

Ostatnim punktem uroczystości 
była akademia dedykowana wszyst-
kim nauczycielom przygotowana 
przez uczniów.

 Jacek Lombarski

swoich opiekunów.
Były również nagrody od dyrekcji 

szkoły dla nauczycieli i pracowników, 
ale również i Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej dla Elżbiety Skierskiej 
i Nagroda Prezydenta Miasta Rado-
mia dla wicedyrektor Jolanta Świtas.

Certyfi kat „Szkoła z plusem” wrę-
czył osobiście dyrektor Radia Plus 
ks. Jacek Wieczorek.

 Jacek Lombarski

Ks. Jacek Wieczorek przekazał na ręce dyrektor Doroty Kafl ińskiej certyfi kat Nagrodzeni w dniu swojego święta

Laurki i słowa podziękowania

Wstęgę na pamiątkowej płycie przecięli dyrektor ZSZ Beata Jasek i wiceprezydent Karol Semik

Kwiaty dla Patrona od uczniów szkoły PSP w Przydworzycach (gm. Magnuszew)

Uczestnicy uroczystości: kombatanci AK i Misji Pokojowych ONZ, radomscy ułani

Kwiaty dla majora Hubala składają pułkownicy Marian Zach i Ryszard Młodzianowski
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 Leszek Ruszczyk szczęśliwym zbiegiem okoliczności po raz pierwszy był „jedynką” na liście 
Platformy Obywatelskiej i dzielnie obronił pozycję lidera. Do lokalu wyborczego przy ul. Kiesz-
kowskiej przyszedł wraz z córką. Jej uśmiech zdradził, że zagłosowała na tatusia, jeszcze wystę-
pującego w roli wicemarszałka województwa mazowieckiego. Wraz z wiceprezydent Radomia 
Anną Marią Białkowską i pozostałą szesnastką kandydatów PO utrzymali wynik sprzed czterech 
lat mierzony w radomskim okręgu wyborczym nr 17 dwoma sejmowymi mandatami.

Nasi fotoreporterzy podglądali m.in. głosujących na siebie, bądź – swoich najbliższych, także spędzających 25 października nie tylko „wyborczo”. 
Następna niedziela i poniedziałkowe Zaduszki były dniami modlitwy, pamięci o Zmarłych oraz zadumy nad sensem ludzkiego życia i przemijania. 

Po nich wróciła codzienność.

Pierwszy po raz pierwszy...
 Wojciechowi Skurkiewiczowi, senatorowi poprzedniej kadencji, szczęście dopisało i w prze-

istoczeniu się z senatora na posła. Pomagała wiernie rodzinka. W lokalu wyborczym zjawił się 
wraz z małżonką i synkami. Z czterema pozostałymi posłami PiS i dwoma senatorami, podobnie 
jak przed czterema laty, tworzą teraz silną, trochę odmłodzoną parlamentarną drużynę.

Senator... posłem

Biesiada, jubileusze i wystawy
 Burmistrz Zwolenia, Bogusława Jaworska, choć też kandydowała do Sejmu, cały dzionek 

25 października spędziła pracowicie wraz z dyrektor DK Anną Wieczerzyńską i kierowniczką 
Zespołu Ludowego GOTARDOWIE Joanną Tęczą jako gospodarz wielu ważnych wydarzeń 
kulturalnych. Do Domu Kultury obchodzącym w Jubileusz 30-lecia i organizującym jubileusz 
40-lecia Zespołu GOTARDOWIE przybyło wielu gości z powiatów i gmin subregionu radom-
skiego, głównie uczestników 32. Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków. Wydarzenia te 
trwały do późnego zmierzchu i przeciągnęłyby się na dalsze godziny, gdyby nie świadomość 
zdążenia przed godziną 21 na spełnienie obywatelskiego obowiązku głosowania. Foto: z lewej 
Burmistrz Bogusława Jaworska i dyrektor Anna Wieczerzyńska (z prawej) honorują grupę dzie-
cięcą zespołu GOTARDOWIE.

„Sobótka” znów 
uhonorowana

 Nie ma roku, sezonu letniego 
żeby Zespół Ludowy „Sobótka” 
z Czarnolasu nie otrzymał nagrody 
lub jakiegoś użytecznego trofeum. 
Tym razem sponsorami nagród 
okazali się: Wójt Gminy Policz-
na Tomasz Adamiec (w środku) 
i przewodniczący grupy Mło-
dych Ludowców Mirosław Chołuj 
(z lewej). Przewodniczący juro-
rów regionalista Adolf Krzemiński 
(z prawej) potwierdził walory wokal-
ne pań podpisem złożonym na dy-
plomie, który wręczył kierowniczce 
„Sobótki” Stanisławie Baran.

 Gospodarzy Gminy Przyłęk można podziwiać. Za co? Za wspieranie organizacji tzw. poza-
rządowych, którymi są jednostki OSP i koła KGW. W jaki sposób? Wójt Marian Kuś (w środku), 
jest jednocześnie gminnym prezesem strażaków-ochotników, a Przewodniczący RG Wojciech 
Szmajda (z lewej), komendantem tychże. Z przekonaniem więc osobiście angażują się w działal-
ność jednostek OSP. Mają ich najwięcej spośród gmin powiatu zwoleńskiego. A że aktywna jed-
nostka posiada zazwyczaj strażnicę, wyposażoną nie tylko w boksy garażowe lecz także świetlicę, 
członkinie KGW zadbały o wypełnianie tych placówek kultury śpiewem i tańcem. Dzięki temu 
gospodarze gminy mają już na garnuszku także pięć amatorskich zespołów artystycznych. Nie 
krzywdują sobie. Gdy we wsi nie ma straży i remizy, budują dom kultury. Taki prezent sprawiły 
np. paniom z Rudek. A 25 października cała piątka otrzymała użyteczne nagrody rzeczowe za 
podtrzymywanie wiejskiej tradycji w tej nadwiślańskiej gminie.

Nagrodzili całą piątkę Tym razem wolontariusze z różnych 
środowisk i pokoleń, wspierający Spo-
łeczny Komitet Ochrony Zabytkowego 
Cmentarza Rzymskokatolickiego w Ra-
domiu, zebrali do puszek ponad 32 tys. 
zł. W okresie 20 lat działalności – ponad 
pół miliona, wykorzystane na odnowienie 
ponad 20. zabytkowych grobów, poczy-
nając od repliki Anioła Ciszy – symbolu 
najstarszego radomskiego cmentarza przy 
ul. Limanowskiego. Na fotce: Do puszki 
pana Andrzeja Stefańskiego brzęczącą mo-
netę wrzuca radomianin Wojciech Bernat. Owocna kwesta

 Na Nekropolii Firlej spo-
czywają doczesne szczątki kpt. 
pilota Artura Ziętka, jednej 
z 94. ofi ar katastrofy samolo-
towej pod Smoleńskiem. Ra-
domianie pamiętają o swoim 
tragicznie zmarłym lotniku.

Pamięć 
o tragedii 
w Smoleńsku

 Kierownictwo 
Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży 
w Radomiu dba 
o kwalifikacje i za-
trudnienie młodzieży 
znajdującej się w po-
trzebie. Szef placówki 
Henryk Słomka i po-
średnik pracy Anna 
Malczewska omawiają 
program Targów Pra-
cy przygotowywanych 
w Białobrzegach.Praca dla młodych


