
n
r
  9

6
 
•
 
R

A
D

O
M

 
•
 1

9
. X

I.
 2

0
1
5

g
a
ze

ta
 b

e
zp

ła
tn

a

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

  Wspólne świętowanie 
mieszkańców z jubilatami z OSP   2

 Dodatkowe środki dla wspólnoty 
od dostawców mediów   4

 Młodzież i bezrobotni 
wymagają szczególnej pomocy   5

 Alkohol – 
przyjaciel przestępczości   7

 Po(d)glądy  8

Nowy most połączył 
Mazowsze z Lubelszczyzną
W sobotę, 14 listopada, odbyła się w miejscowości Kamień uroczystość związana z przekazaniem do użytku nowego mostu 
na Wiśle. Jego wybudowanie zlikwidowało 75-kilometrową lukę w komunikacji drogowej przez Wisłę, jaka powstała między 
wiślanymi mostami w Annopolu i Puławach przed 76 laty, w rezultacie zniszczenia mostu w Solcu nad Wisłą podczas działań 
wojennych we wrześniu 1939 roku.

Zrealizowanie tej długo oczeki-
wanej inwestycji drogowej jest re-
zultatem współdziałania samorzą-
dów wojewódzkich – Lubelszczyzny 
i Mazowsza. To marszałkowie wo-
jewództwa – lubelskiego Sławomir 
Sosnowski i mazowieckiego Adam 
Struzik – byli gospodarzami so-
botniej uroczystości. Uczestniczyła 
w nich także Pani Barbara, wdowa po 
tragicznie zmarłym pośle PSL Edwar-
dzie Wojtasie. Wzięło w niej udział 
wielu przedstawicieli władz i samo-
rządowców z terenu województwa 
mazowieckiego, wśród nich: nowo 
wybrany poseł PO Leszek Ruszczyk 
(w okresie realizacji inwestycji wice-
marszałek Mazowsza), radny sejmiku 
mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, 
starosta lipski Roman Ochyński, 
oraz wójtowie gmin – Solec nad Wi-
słą (Marek Szymczyk) i Rzeczniów 
(Karol Burek).

Inwestycja obejmująca przebu-
dowę drogi wojewódzkiej 747 (Iłża, 
woj. mazowieckie – Konopnica, woj. 
Lubelskie) i właśnie budowę mostu 
przez Wisłę usprawniła połączenia 
drogowe czterech regionów: mazo-
wieckiego, lubelskiego, świętokrzy-
skiego i łódzkiego. Zakończony jej 
I etap objął budowę mostu na 
Wiśle, łączącego gminy – Solec 
nad Wisłą (po stronie Mazowsza) 
z Łaziskami (Lubelskie), oraz prze-
budowę drogi zjazdowej (nr 747) 
z mostu (po stronie mazowieckiej). 
Budowa mostu wraz z drogami do-
jazdowymi po stronie lubelskiej 
i częściowo mazowieckiej koszto-
wała około 350 mln zł, z czego 80% 
przypada na dotację unijną. Nowo 
oddany most wiślany ma ponad 
1km długości i szerokość 20 me-
trów. Prowadzą nim dwa pasma 
ruchu o szerokości 3,5 m każde. Pa-
tronem nowego mostu, uchwałami 
radnych gmin Łaziska, Solec nad 
Wisłą i Rzeczniów został Edward 
Wojtas, jako ówczesny Marszałek 
Województwa Lubelskiego, współ-
inicjator przedsięwzięcia. Pełniąc 
funkcję posła na Sejm RP i prezesa 

ZW PSL Lubelszczyzny w kwietniu 
2010 roku zginął w katastrofi e lot-
niczej pod Smoleńskiem. 

Jeżeli chodzi o teren wojewódz-
twa mazowieckiego, to nakładem 
12,5 mln zł zakończył się I etap 
przebudowy (wraz z infrastruk-
turą) drogi wojewódzkiej nr 747, 
prowadzący od mostu na Wiśle 
(gmina Solec) do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 754.

II etap inwestycji to budowa 
ponad 8 km drogi po nowym 
śladzie, od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 754 do drogi kra-
jowej nr 79 (gmina Lipsko) wraz 
z obwodnicą Lipska. Realizacja tego 
etapu rozpocznie się w przyszłym 
roku. II etap zostanie sfi nansowany 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego (lata 2014–2020). 

Szacunkowa wartość inwestycji 
wyniesie 105 mln zł.

Ogłoszony został też przetarg na 
wykonanie dokumentacji III etapu 
inwestycji, uwzględniający budowę 
30-kilometrowego odcinka drogi 
747 (od Lipska do Iłży), fi nanso-
wanej również ze środków RPO 
WM. Szacunkowy koszt realizacji 
III etapu wyniesie 225 mln zł.

 Fotorelacja: Adam Dziedzic

Most im. Edwarda Wojtasa łączący gminy Solec nad Wisłą i Łaziska ma 1024 m długości i 20 m szerokości. Prowadzą nim dwa pasma ruchu 
w obydwu kierunkach, ścieżka rowerowa oraz chodnik dla pieszych.

Marszałkowie województw lubelskiego i mazowieckiego – Sławomir Sosnow-
ski i Adam Struzik uniesieniem połączonych rąk potwierdzają uwieńczenie naj-
ważniejszego punktu porozumienia z roku 2007 – budowę mostu wiślanego

Pani Barbara Wojtas, 
wdowa po zmarłym 
tragicznie w kata-
strofi e lotniczej pod 
Smoleńskiem pośle 
Edwardzie Wojtasie, 
inicjatorze budowy 
mostu, dziękowała 
uczestnikom uroczy-
stości za pamięć 
o działalności 
jej męża po obu 
brzegach Wisły

Starosta Lipski Roman Ochyński dziękuje marszałkom za inwestycję mostową 
Czyni to również Marek Łata, zastępca prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Lipskiej „Powiśle”, także z myślą o przyszłych inwestycjach drogowych
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Jubileusz 
115-lecia OSP

Straż nowomiej-
ska powstała w 1900 r. 
z inicjatywy ówczesne-
go burmistrza Nowego 
Miasta Jana Zienkow-
skiego. Historię jubilat-
ki przybliżył w skrócie 
11 listopada mieszkań-
com gminy, podczas 
uroczystości na placu 
Tadeusza Kościuszki, 
prezes jednostki OSP 
Wiesław Zaraś. Powie-
dział m.in: – W skład komitetu założycielskiego wchodzili między in-
nymi: Jagielski Rafał, Rybicki Leon, Dobrowolski Stanisław, Kotaniec 
Stefan, Sawicki Jerzy. Z kroniki straży odczytujemy, że pierwsze wy-
posażenie stanowiły 2 pompy ręczne, węże, 10 wiader drewnianych, 
5 bosaków, a miejscowi gospodarze wyznaczyli 10 koni dla potrzeb 
straży. W 1905 r. wybudowano już pierwszą strażnicę i ufundowano 
sztandar, który zachował się do dziś, w tym też czasie powstaje dęta 
orkiestra strażacka. W roku 1945, tuż po wyzwoleniu, przy wydat-
nej pomocy Romana Wolańskiego zmontowano beczkowóz, wyko-
rzystując części samochodowe znalezione po wojnie. Dużą pomoc 
w uzupełnianiu sprzętu poza mieszkańcami miasta niosą w tym 
czasie Ojcowie Kapucyni i Bracia Tercjarze. W kolejnych latach na-
stępuje stopniowy rozwój jednostki. 

Dziś OSP Nowe Miasto nad Pilicą to nowoczesna jednostka 
wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
z funkcjonalną strażnicą, posiadająca 5 wozów bojowych nowego 
typu i najnowszy sprzęt ratowniczy. Straż w Nowym Mieście liczy 
60 członków ochotników, w tym 30 dobrze wyszkolonych ratow-
ników. Jednostka bierze udział średnio w 120 zdarzeniach rocznie 
i zajmuje czołowe miejsca w powiecie grójeckim. 

Z okazji Jubileuszu 115-lecia, na który pracowały pokolenia 
druhów i mieszkańców, Prezes OSP wyraził wszystkim głęboką 
wdzięczność. Przypomniał też o zmarłych druhach, których pamięć 
wspomniano również podczas mszy świętej. 

W imieniu strażaków złożył podziękowania władzom samorządo-
wym gminy wszystkich kadencji, za wspieranie działalności, spon-
sorom i darczyńcom oraz mieszkańcom Nowego Miasta i Gminy, za 
docenienie pracy strażaków i zaangażowanie na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej oraz rozwój nowomiejskiej jednostki przez wszystkie 
lata jej istnienia. Podziękował kierownictwu Komendy PSP Grójec, 
Zarządom Oddziałów: Gminnego, Powiatowego, Wojewódzkiego 
Związku OSP RP, Komendzie Głównej PSP za szkolenia i pomoc 
organizacyjną oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za 
wsparcie przy zakupie sprzętu. Na zakończenie zapewnił, że strażacy 
ochotnicy z Nowego Miasta dalej chcą służyć i być wierni straża-
ckiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Z okazji jubileuszu zostały przekazane odznaczenia i wyróżnie-
nia: Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Meda-
lem Honorowym im. Bolesława Chomicza został udekorowany dh 
Tadeusz Majewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druho-
wie: Marek Wójcik, Jerzy Porada i Janusz Dąbrowski. Medal srebrny: 
Jan Ciotucha, Sławomir Zaraś, Bartek Szymański i Rafał Banasiak. 
Medal brązowy: Stanisław Orzeszek i Paweł Bogacki. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP Medalem „Za zasługi dla Oddziału Powiatowego ZOSP” 
zostali uhonorowani: Wiesław Zaraś, Jan Grzywacz, Marek Dą-
browski i Marek Świerczyński. 

 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP od-
znaką „Strażak Wzorowy” wyróżniło druhów: Łukasza Woracha, 
Pawła Głuszkiewicza, Marcina Świstaka, Konrada Gawędę, Krzysz-
tofa Rataja, Przemysława Dąbrowskiego, Pawła Wiktorowskiego 
i Dominika Chałupkę.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
odznakę „Za wysługę lat” otrzymali wszyscy strażacy OSP. 

Uchwałą Zarządu OSP w Nowym Mieście nad Pilicą i Burmi-
strza Miasta i Gminy pamiątkowymi dyplomami zostali odznaczeni 
druhowie: Dariusz Worach, Tadeusz Pruszczyk, Zdzisław Senator, 
Zygmunt Świstak i Tadeusz Klatka. 

Wspólne świętowanie
mieszkańców 
z jubilatami z OSP
Nowomiejskie uroczystości związane z obchodami 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. Połączone zostały z obchodami 115-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Nabożeństwu w intencji Ojczyzny oraz Strażaków 
przewodniczył o. Zdzisław Tokarczyk, Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ma-
riusz Dziuba przybliżył zebranym 
genezę wydarzeń historycznych, 
które były podwaliną naszego świę-
ta niepodległości. Dla podkreślenia 
rangi tych uroczystości wysłuchali-
śmy pięknego koncertu pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu zapro-
szonych gości. Ponadto Burmistrz 
serdecznie podziękował wszystkim 
strażakom OSP za ich społeczną 
pracę na rzecz mieszkańców oraz za 
bardzo dobrą współpracę z samo-
rządem Gminy Nowe Miasto nad 
Pilicą. – Wszyscy doceniamy trud 
i poświęcenie, to że w dzień i w nocy 
narażają swoje życie, dzielnie chro-
niąc nasz dobytek i dbając o nasze 
bezpieczeństwo – powiedział. 

Następnie wszyscy uczestnicy 
obchodów, na czele z gminną orkie-
strę dętą i pocztami sztandarowymi 
w uroczystym korowodzie udali 
się pod pomnik na Placu Tadeu-
sza Kościuszki, aby złożyć kwiaty 
i zamanifestować swoją pamięć o 
tych, którzy w 1918 r. wywalczyli 
dla narodu wolną Polskę. 

Z okazji 115-lecia powsta-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowym Mieście nad Pilicą zosta-
ły wręczone strażakom odznaczenia 
i wyróżnienia.

– Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli na tę ważną 
dla każdego Polaka uroczystość. 
W sposób szczególny dziękujemy 
duchowieństwu za uroczystą oprawę 
mszy świętej, siostrom przełożonym, 
kombatantom, pocztom sztandaro-
wym (Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej, Związek Komba-
tantów Rzeczpospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych, Rada 
Miejska, OSPNowe Miasto, OSP Go-
stomia, OSP Żdżary, PSL, PSP Nowe 
Miasto, PG Nowe Miasto, PSP Żdża-
ry, Niepubliczne Przedszkole Paula, 
OSW Nowe Miasto, Koło Radio Ma-
ryja w Nowym Mieście, Klub Hono-
rowych Dawców Krwi „Kropelka”) 
oraz naszemu Honorowemu Obywa-

telowi Panu Kazimierzowi Sobkiewi-
czowi. Dziękujemy samorządowcom, 
sołtysom i przewodniczącym Rad 
Osiedla, policji, orkiestrze, harce-
rzom, uczniom ZDZ, druhom oraz 
wszystkim uczestnikom przybyłym 
na uroczystość – mówił burmistrz 
Dariusz Dziuba. 

 UMiG

W drodze z kościoła na plac im. T. Kościuszki

Wiązanka kwiatów od przedszkolaków

Bryg. Jacek Wichowski, komendant PSP, dekoruje sztandar jubilatów 
Odznaką „Za Zasługi dla ZOSP RP Powiatu Grójeckiego”

Burmistrz Mariusz Dziuba honoruje zasłużonych druhów pamiątkowy-
mi dyplomami. Z lewej prezes OSP dh Wiesław Zaraś

Zdjęcie sprzed stu lat
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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

O G Ł O S Z E N I E

INFORMACJA O WYWIESZENIU 
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM, 
POŁOŻONEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 8 A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) – 

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, 

przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 

oraz na stronie internetowej bip.grabow.pl 

został wywieszony na okres 21 dni 

tj. od 19 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Grabów nad Pilicą przeznaczonej do oddania w najem.
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Dodatkowe środki dla wspólnoty 
od dostawców mediów
W zawiązku z licznymi pytaniami naszych Czytelników do artykułu pod tytułem „Jak radomskie wspólnoty pozyskują reklamodawców” postanowiliśmy rozszerzyć 
temat i wskazać wspólnotom mieszkaniowym dodatkowe źródła potencjalnych dochodów. Otóż duża część wspólnot posiada na swoich nieruchomościach różnego 
rodzaju urządzenia przesyłowe, przy czym w większości przypadków ich posadowienie, a także korzystanie przez dostawców mediów odbywa się bez zgody wspól-
noty. O radę zapytaliśmy więc największego radomskiego zarządcę wspólnot mieszkaniowych – RTBS „Administrator” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu cywil-
nego urządzenia służące do dopro-
wadzania lub odprowadzania pły-
nów, pary, gazu, energii elektrycznej 
oraz inne podobne urządzenia nie 
należą do części składowych nieru-
chomości, jeżeli wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa. W związku z 
tym, że przedsiębiorstwo zajmuje 
nieruchomość wspólnoty mieszka-
niowej może ona zażądać od przed-
siębiorstwa np. PGE czynszu za jej 
zajmowanie, a jeżeli nie może dojść 
z przedsiębiorstwem do porozu-
mienia, może przed sądem ubiegać 
się o wynagrodzenie za bezumow-
ne korzystanie z nieruchomości 
czy też opłaty za ustanowienie 
służebności przesyłu. Rozpoczy-
nając sprawę należy najpierw skie-
rować do przedsiębiorstwa pismo 
z konkretną propozycją zawarcia 
odpłatnej umowy zezwalającej na 
korzystanie z nieruchomości. Doj-
ście do porozumienia, szczególnie 
co do wysokości czynszu, nie będzie 
jednak łatwe. 

W wypadku braku porozumienia 
pozostaje wspólnocie mieszkanio-
wej droga sądowa. Praktyka poka-
zuje jednak to, że dostawcy mediów 
celowo odwlekają zawarcie poro-
zumienia, że by w ogóle nie płacić 
lub żeby maksymalnie ten moment 
opóźnić, albo żeby to się w ogóle 
przedawniło.

Podstawę prawną roszczenia 
o wynagrodzenie za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości stano-
wi art. 224 § 1 kodeksu cywilnego, 
z którego wynika, że ten kto ko-
rzysta z rzeczy bez tytułu prawne-
go musi się liczyć z obowiązkiem 
zapłaty wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie z rzeczy. War-
to jednak pamiętać, że roszczenie 
to można zgłosić, tylko wtedy gdy 
między stronami nie istnieje po-
rozumienie w kwestii korzystania 
z nieruchomości. Wysokość na-
leżnego wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie ustala się na 
poziomie czynszu, który faktycznie 
przypadłby wspólnocie z tytułu 
najmu tej części nieruchomości. 
Zazwyczaj odbywa się to tak, że 
zarząd wspólnoty zleca wykonanie 
operatu rzeczoznawcy majątkowe-
mu. Dzięki temu wspólnota uzy-
skuje informację, jaką kwotę jest 
w stanie uzyskać od danego do-
stawcy mediów. Niestety proble-
mem w Radomiu jest tego rodzaju, 
że nie każdy rzeczoznawca zajmuje 
się takimi sprawami, co z kolei w 
przypadku braku wyceny lub źle 
przygotowanej wyceny może na-
razić wspólnotę na ujemne skutki 
procesowe. Jak udało się ustalić 
naszej Redakcji, „Administrator” 
współpracuje z jednym z najlep-
szych speców w tej dziedzinie. Dzię-
ki temu udaje się w zdecydowanej 
większości przypadków zakończyć 
spór zgodnie z oczekiwaniami 
wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto należy także pamiętać, 
że roszczenie o wynagrodzenie za 
bezumowne korzystanie z rzeczy 
przedawnia się z upływem 10 lat. 
Zatem w sytuacji, gdy urządze-
nia znajdują się w nieruchomo-
ści dłużej, nie możemy już liczyć 
na wynagrodzenie za cały okres 
bezumownego korzystania z nie-
ruchomości, lecz tylko za ostatnie 
10 lat. Oprócz tego istnieje także za-
grożenie związane z zasiedzeniem 
nieruchomości przesyłu. Ponad-
to nie można żądać usunięcia ze 
swojego pomieszczenia urządzeń 
przesyłowych. Bez znaczenia jest 
fakt, że właściciel nie wyraził kiedyś 
zgody na umieszczenie urządzeń. 
Stanowisko takie zajął Sąd Najwyż-

szy w wyroku z dnia 18.01.2007 r., 
sygn. akt I CSK 223/06. W sprawie, 
która trafi ła do Sądu Najwyższe-
go, wspólnota mieszkaniowa do-
magała się od przedsiębiorstwa 
energetycznego usunięcia stacji 
transformatorowej znajdującej się 
w pomieszczeniu należącym do 
nieruchomości wspólnej. Sąd Naj-
wyższy uznał jednak, że wspólno-
ta mieszkaniowa nie może żądać 
wydania pomieszczenia, bo włas-
ność nie jest prawem absolutnym 
i może podlegać ograniczeniom, 
a w przedmiotowej sprawie należy 
uwzględnić też realia gospodarcze. 
Jednocześnie wspólnota wnosiła 
o zasądzenie wynagrodzenia z ty-
tułu bezumownego użytkowania 

i takie też jej zostało przez sąd za-
sądzone.

Niestety – jak podkreślają praw-
nicy „Administratora” – postępo-
wania takie trwają nawet kilka lat. 
Dostawcy mediów – jak już wyżej 
pisaliśmy – nie zawsze zachowu-
ją się tak jak tego należałoby się 
oczekiwać. Finalnie jednak sprawy 
pomiędzy wspólnotą a dostawca-
mi mediów zostają uregulowane. 
Dzięki temu wspólnoty mieszka-
niowe uzyskują dodatkowe środki 
na zamierzenia remontowe lub in-
westycyjne.

Warto podkreślić, że „Admini-
strator” posiada doświadczenie 
w prowadzeniu wspólnotom takich 
spraw. Część wspólnot zarządza-
nych lub administrowanych przez 
RTBS zakończyła swoje sprawy są-
dowe z dostawcami mediów, a cześć 
jest w ich trakcie. 

Wobec powyższego należy 
stwierdzić, że właśnie takie podej-
ście do wspólnot mieszkaniowych, 
a przede wszystkim ich mieszkań-
ców, połączone z innymi alterna-
tywnymi źródłami pozyskiwania 
dodatkowych źródeł fi nansowania 
dla wspólnot mieszkaniowych (np. 
reklamodawców lub sieci telefo-
nii komórkowych), stawia „Ad-
ministratora” w roli lidera rynku 
radomskiego najbardziej efektyw-
nych zarządców nieruchomości 
– podkreśla Redakcja.

 [Red.]
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Młodzież i bezrobotni
wymagają szczególnej pomocy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu jest jednostką Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, podległej Mini-
sterstwu Pracy i Spraw Społecznych, utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie rynku pracy. Dyrektorem CEiPM w Radomiu 
jest mgr inż. Henryk Słomka. Do obszaru działań CEiPM należą powiaty: radomski, grójecki, białobrzeski, kozienicki, zwoleński, 
przysuski, szydłowiecki oraz lipski.

Głównymi zadaniami Centrum 
są: aktywizacja społeczna, zawo-
dowa i ekonomiczna młodzieży; 
organizowanie zatrudnienia mło-
dzieży powyżej 15. roku życia, która 
nie ukończyła szkoły podstawowej 
lub gimnazjum, bądź nie kontynu-
uje dalszej nauki po ukończeniu 
tych szkół; osób bezrobotnych do 
25 lat oraz uczniów i studentów; 
poszukiwanie i przedkładanie in-
dywidualnych i grupowych ofert 
zatrudnienia młodzieży pozo-
stającej bez pracy; realizowanie 
aktywnych form przeciwdziała-
nia 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 na składki ubez-
pieczenia społeczne 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 Pra-
cy w Grójcu oraz Punkt Pośredni-
ctwa Pracy w Szydłowcu.

Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Białobrzegach jest jedną z jed-
nostek CEiPM w Mazowieckiej 
Wojewódzkiej Komendzie OHP, 
która została utworzona w ramach 
ogólnopolskiego projektu „OHP 
jako realizator usług rynku pracy”, 
współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Jednostka Młodzieżowego Centrum 
Kariery funkcjonuje w budynku 
Starostwa Powiatowego w Biało-
brzegach przy ul. Żeromskiego 84. 
W skład Młodzieżowego Centrum 
Kariery wchodzą Punkt Pośredni-
ctwa Pracy oraz Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego. 

Punkt Pośrednictwa Pracy rea-
lizuje zadania związane z pośred-
nictwem pracy w zakresie pracy, 
praktyk i staży zawodowych na 

rzecz młodzieży z lokalnego śro-
dowiska – głównie młodzieży 
w wieku 15–25 lat, w tym osób 
bezrobotnych i nieaktywnych za-
wodowo, wymagających wsparcia 
na rynku pracy, uczniów i absol-
wentów przygotowujących się do 
wejścia na rynek pracy. Główne 
zdania PPP to poszukiwanie i gro-
madzenie ofert pracy, kierowanie 
młodzieży do pracy stałej, sezo-
nowej i krótkoterminowej, odpo-
wiedni dobór ofert pracy w celu 
realizacji oczekiwań i możliwości 
pracodawców i osób poszukujących 
pracy, organizowanie giełd i targów 
pracy oraz współudział w organizo-
waniu i realizacji programów rynku 
pracy celem ułatwienia zatrudnie-
nia uczestników tych form.

Ośrodek Szkolenia Zawodo-
wego realizuje zadania w zakresie 
szkoleń i kursów przyuczających 
do zawodu. Działania i program 
ośrodka ustalany jest na podsta-
wie wnikliwej analizy sytuacji 
grup bezrobotnych i innych grup 
wymagających wsparcia. Ośrodek 
jest inicjatorem i organizatorem 
bogatej oferty szkoleń i kursów 
przyuczających do zawodu, pod-
noszących kwalifi kacje lub prze-
kwalifikowujących w zawodach 
i specjalnościach poszukiwanych na 
lokalnych rynkach pracy. Ośrodek 
prowadzi kursy przyuczające do za-
wodu, doskonalenia zawodowego, 
kursy przygotowujące do uzyskania 
uprawnień zawodowych oraz kursy 
przygotowujące do egzaminów na 
tytuły kwalifi kacyjne.

MCK w Białobrzegach współ-
pracuje m.in. z Starostwem Powia-
towym, Urzędem Miasta i Gmi-
ny, Powiatowym Urzędem Pracy, 
Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną oraz ze szkołami gimnazjal-
nymi i ponadgimnazjalnymi. 

W październiku br. PPP zorga-
nizował cykl spotkań z młodzieżą 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Białobrzegach, poświęco-
nych tematowi „Bądź skuteczny 
w poszukiwaniu pracy”. Głównym 
celem tego projektu było odpo-
wiednie przygotowanie młodzieży 
do wejścia na rynek pracy. Pod-
czas spotkań uczniowie, dzięki na-
szej pomocy, prawidłowo napisali 
swoje dokumenty aplikacyjne (cv, 
list motywacyjny) oraz poznali 
jak efektywnie poszukiwać pracy. 
Ponadto młodzież nauczyła się jak 
przygotować i zaprezentować na 
rozmowie kwalifi kacyjnej.

17 listopada MCK w Białobrze-
gach wraz z CEiPM w Radomiu zor-
ganizowali po raz kolejny Targi Pra-
cy i Edukacji. Uroczystego otwarcia 
targów dokonał dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Rado-
miu Pan Henryk Słomka. 

Przedsięwzięcie skierowane było 
do wszystkich mieszkańców mia-
sta, osób bezrobotnych, młodzieży 
uczącej się, a w szczególności do 
tegorocznych absolwentów, zainte-
resowanych uzyskaniem informacji 
związanych z wyborem kierunku 
dalszego kształcenia oraz podjęciem 

zatrudnienia. W programie targów 
przeprowadzono warsztaty z do-
radcą zawodowym, pośrednikiem 
pracy oraz specjalistą ds. rozwoju 
zawodowego. W zajęciach wzięło 
udział łącznie 30 uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Biało-
brzegach. Dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży cieszyły się również 
stoiska edukacyjne szkół wyższych, 
szkół średnich i ośrodków szkole-
nia zawodowego. Celem targów była 
prezentacja ofert pracy, ułatwianie 
kontaktu z pracodawcami, a także 
przestawienie usług rynku pra-
cy. Oferty pracy oprócz lokalnych 
pracodawców oraz agencji pracy 
tymczasowej prezentowali przed-
stawiciele Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie fi lia Radom oraz 
przedstawiciele Powiatowego Urzę-
du Pracy w Białobrzegach. 

W listopadzie br. w OSZ rozpo-
częły się dwa bezpłatne szkolenia za-
wodowe. Pierwszym jest „Opiekun 
medyczny” trwający 160 godzin. 
Drugim szkoleniem jest „Operator 
koparko-ładowarki” trwający 188 
godzin. Kursy zakończą się egzami-
nem umożliwiającym sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności z tema-
tyki przewidzianej w programie na-
uczania, a także wydaniem zaświad-
czeń o jego ukończeniu.

 Wszystkie osoby zainteresowane 
zdobywaniem i podnoszeniem kwa-
lifi kacji zawodowych zapraszamy 
do bezpłatnego udziału w kursach, 
szkoleniach, które będą organizo-
wane w najbliższym czasie. Szcze-
gółowych informacji można uzy-
skać w MCK w Białobrzegach przy 
ul. Żeromskiego 84. 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.

7 grudnia w godzinach 11.00–
–14.00 odbędą się pierwsze Gró-
jeckie Targi Pracy i Edukacji OHP. 
Uczniowie, absolwenci, osoby 
bezrobotne będą mieli możliwość 
zapoznania się zarówno z ofertami 
pracy lokalnych pracodawców, jak 
i możliwością dalszego kształcenia 
przedstawioną przez uczelnie oraz 
szkoły policealne. Radomskie Cen-
trum Pracy i Edukacji przedstawi 
propozycję szkoleń oraz umożli-
wi skorzystanie z usług doradcy 
zawodowego. Targi odbędą się 
w Sali Grójeckiego Ośrodka Sportu, 
ul. Drogowców 12.

Punkt Pośrednictwa Pracy za-
prasza młodzież poszukującą jej do 
skorzystania z bogatej oferty usług. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać kontaktując się z PPP w Grójcu, 
ul. Drogowców 12 od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 7.45–15.45, 
telefon 48 661 50 68 oraz mailowo: 
ppp.grojec@mazowiecka.ohp.

Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji w Białobrzegach przez dyrektora CEiPM w Radomiu Henryka Słomkę (w środku) w asyście pośrednika 
pracy Anny Borkowicz i Piotra Kacprzaka sekretarza Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu podczas prezentacji usług

Oferty pracy i edukacji spotkały się z zainteresowaniem młodzieży
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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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Alkohol – przyjaciel przestępczości
Grożenie taksówkarzowi, rozbite auto, utonięcia, wybite szyby, napad, kradzież, pobicie, jazda 
bez uprawnień. To wszystko czyny popełnione przez człowieka, ale to pewne, że poziom przestęp-
czości byłby niższy, gdyby nie wypity przez sprawców alkohol.

Sprzyja on bowiem agresywnemu 
lub nierozsądnemu postępowaniu. 
Nastolatek, który w miniony week-
end razem z towarzyszami kopał 
leżącego mężczyznę i kobietę, miał 
zaledwie 16 lat. Był pod wpływem 
alkoholu.

Judy Roizen twierdzi, że w chwi-
li popełnienia przestępstwa pod 
wpływem alkoholu było: 86 proc. 
zabójców, 37 proc. sprawców napa-
dów, 60 proc. osób dopuszczających 
się przestępstw na tle seksualnym, 
57 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet 
zaangażowanych w przemoc domo-
wą oraz 13 proc. osób dopuszcza-
jących się nadużyć wobec dzieci 
(„Epidemiological issues in alcohol-
related violence” – za psychologia.
edu). Ofi arami przemocy w rodzi-
nie natomiast są najczęściej kobiety 
(58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). 

Sprawcami przemocy są głównie 
mężczyźni (96%), będący często 
pod wpływem alkoholu (Bandura-
Madeja; Dobrzyńska-Mesterhazy, 
2000).

Poziom agresji po spożyciu al-
koholu rośnie, ponieważ wpływa 

on na rozhamowanie instynktów 
i popędów, zmniejsza także zdol-
ność kontroli nad sobą. W sporej 
grupie uzależnionych od alkoholu, 
skłonności do agresji i przemocy 
pojawiają się wraz z rozwojem pro-
cesu uzależnienia. Wynikają one 

z nagromadzonej w człowieku złości, 
frustracji, irytacji, niezadowolenia 
i innych podobnych objawów towa-
rzyszących chorobie alkoholowej. 

Agresja rozbudzona alkoholem 
jest dwukierunkowa, bowiem ofi ary 
takiej przemocy również mają mnó-
stwo problemów, z którymi bardzo 
trudno sobie poradzić, m.in. depresja, 
nieuzasadniony niepokój, poczucie 
zagrożenia, niekontrolowane wybu-
chy płaczu, śmiechu, agresji, towarzy-
szy im niepewność. Bywa też, że same 
sięgają coraz częściej po alkohol.

Warto mieć świadomość, że oso-
by pod wpływem alkoholu nie są 

zwolnione od odpowiedzialności za 
popełnione czyny. 23-latek, który we 
wtorek groził taksówkarzowi miała 
blisko 2 promile, 31-latek, który na 
początku listopada zabrał siostrze 
kluczyki od auta i kierował nim pod 
wpływem alkoholu oraz bez upraw-
nień – blisko 2,5 promila, 60-latek, 
który miał kierować autokarem 
z dziećmi – promil, 16-latek, który 
w sobotę brał udział w pobiciu, tak-
że był pod wpływem alkoholu. A to 
tylko niektóre przykłady z radom-
skiej kroniki policyjnej z ostatnich 
dwóch tygodni.

 KMP

Jednostka Gaśniczo-Ratownicza 
PSP nr 2 już w pełni działania
Wzrok osób jadących północną obwodnicą Radomia przyciąga w rejonie ul. Żółkiewskiego interesujący budynek, zlokalizowany 
na obrzeżu strefy obiektów przemysłowych. Jest to siedziba radomskiej Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej PSP nr 2.

Ofi cjalne przekazanie do użytku 
nowocześnie wyposażonych obiek-
tów było ważnym wydarzeniem nie 
tylko dla Państwowej Straży Pożar-
nej. Stąd obecność gen. bryg. Wie-
sława Leśniakiewicza, Komendanta 
Głównego PSP w Warszawie, jego 
zastępcy nadbrygadiera Gustawa 
Mikołajczyka, szefa Mazowie-
ckiej Komendy Wojewódzkiej PSP 
bryg. Józefa Galicy, wicewojewody 
mazowieckiego Dariusza Piątka, 
wiceprzewodniczącej Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Bo-
żenny Pacholczak oraz Zbigniewa 
Gołąbka, także jako jego radnego, 
przewodniczącego Komisji Edu-
kacji, Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Artura Dąbrowskiego 
– prezesa Zarządu WF0ŚiGW 
w Warszawie. Druga w Radomiu 
jednostka, tzw. wyjazdowa, zabez-
piecza potrzeby ratownicze nie tyl-
ko północnej części miasta i gmin 
powiatu radomskiego lecz także po-
łudniowego Mazowsza. Komendant 
Wiesław Leśniakiewicz powiedział, 
że szczególne znaczenie tej radom-
skiej jednostki wynika z tego, że 
specjalizuje się ona w ratownictwie 
chemiczno-ekologicznym. To jed-
na z nowocześniejszych strażnic 
w kraju. Tego rodzaju jednostki 
przygotowujemy do misji między-
narodowych. Radom jest teraz bar-
dzo dobrze przygotowany do szyb-
kiego niesienia pomocy – dodał.

Szef jednostki bryg. Marcin Zio-
mek informował, że obecnie dyspo-
nuje ona już 9. wozami strażackimi, 
w tym sześcioma specjalistycznymi 
oraz nowoczesnym urządzeniami 

m.in. testerem do sprawdzania 
szczelności masek tzw. pełnotwa-
rzowych po zakończeniu każdej 
akcji gaśniczej lub ratowniczej. 

– Dla nas była to przeprowadz-
ka do nowego świata – zwierzał się 
komendant Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu bryg. 
Paweł Frysztak. Dzięki wsparciu 
ze strony rządu oraz władz miasta 
w ciągu dwóch lat powstał nowo-
czesny obiekt, do którego przenieśli 
się strażacy korzystający dotychczas 
z wynajmowanych pomieszczeń na 
terenie radomskiej podstrefy Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. – Warunki poprawiły 
się nieporównywalnie. Tu mamy 
odpowiednie garaże, pomieszcze-
nia do przechowywania sprzętu 
oraz doskonałe warunki socjalne.

– To nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, niezbędny radomskiej straży 
pożarnej, wyczekiwany przez stra-
żaków przez blisko 20 lat. Popra-

wia bezpieczeństwo mieszkańców 
miasta, a jednocześnie ożywia tę 
cześć Radomia. Obiekt widoczny 
dla osób przejeżdżającym drogą 
krajową, pokazuje, jak Radom no-
wocześnieje. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
tej nowoczesnej jednostki, w tym 
premier Ewie Kopacz i mojemu 
pełnomocnikowi ds. kontaktów 
z rządem Zbigniewowi Banaszkie-
wiczowi – podkreślił prezydent Ra-
domia Radosław Witkowski.

Dh Zbigniew Gołąbek, wicepre-
zes Mazowieckiego Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Warszawie 
i członek władz naczelnych OSP 
powiedział, że dla bezpieczeństwa 
kraju najważniejsza jest zdolność 
operacyjna i utrzymanie zdolności 
bojowej jednostek OSP współdzia-
łających z PSP. Mamy na Mazow-
szu blisko 2 tys. OSP zrzeszających 
80 tys. członków, w tym 47 tys. ra-
towników. Z tej racji, że zamieszkają 

oni najbliżej miejsc zdarzeń, zazwy-
czaj najszybciej do nich docierają. 
Koszty poniesione na budowę 
obiektów jednostki PSP nr 2 w Ra-
domiu zwrócą się w ciągu niespełna 
roku dzięki uratowanemu mieniu 
oraz niemożliwemu do oszacowa-
nia w pieniądzach zdrowiu i życiu 
ratowanych ludzi.

Zbudowany obiekt Jednostki 
przy ul. Rodziny Zientalów o po-
wierzchni 1726 m kw. składa się 
z dwóch części – jednokondygna-
cyjnej garażowej z pomieszczenia-
mi technicznymi oraz dwukondyg-
nacyjnej socjalno-administracyjnej. 
W części garażowej znajduje się 
13 stanowisk dla pojazdów i sprzę-
tu pożarniczego. Zastosowanie 
nowych rozwiązań technicznych, 
wyposażenie budynku w odnawial-
ne źródła energii m.in. w ogniwa 
fotowoltaiczne, instalację ogniw so-
larnych oraz elektrownię wiatrową 
składającej się z trzech wiatraków, 

czyni Jednostkę nr 2 jedną z najno-
wocześniejszych strażnic w kraju.

Poza siłownią, pokojem wypo-
czynkowym, znajduje się tu także 
m.in. pralnia. Dzięki specjalistycz-
nym środkom piorącym, w dużej 
pralce oraz suszarce, odzież stra-
żaków po akcji jest szybko prana 
i suszona. Jednostka ze względu na 
specjalizację w ratownictwie che-
miczno-ekologicznym ma na wy-
posażeniu także odpowiedni sprzęt. 
Sama aparatura zabezpieczająca 
drogi oddechowe strażaka ratow-
nika waży około 10 kilogramów. 

W uroczystości wzięli udział czo-
łowi przedstawiciele władz miasta 
Radomia: Prezydent Radosław 
Witkowski, jego zastępcy – Rafał 
Rajkowski i Konrad Frysztak oraz 
Dariusz Wójcik przew. Rady Miasta. 
Powiat radomski reprezentowali 
m.in. starosta Mirosław Ślifi rczyk 
i wicestarosta Leszek Margas oraz 
Andrzej Szczych prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Widzieliśmy wójtów gmin: Pawła 
Dziewita (Gózd), Piotra Leśno-
wolskiego (Jedlnia Letnisko), Mi-
rosława Ziółka (Pionki) i Adama 
Gibałę (Wolanów), wielu radnych, 
prezesów i naczelników jednostek 
OSP. Przekazanie nowego obiektu 
było stosowną okolicznością do 
wręczenia awansów strażakom 
PSP z terenu województwa mazo-
wieckiego, w tym także z Radomia. 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” został wyróżniony 
Zbigniew Banaszkiewicz, wicepre-
zes ARiMR.

Uroczystość w Radomiu rozpo-
częło złożenie meldunku gen. bryg. 
Wiesławowi Leśniakiewiczowi oraz 
dokonanie przez komendanta PSP 
przeglądu pododdziałów. Uczest-
niczyła w niej Orkiestra Reprezen-
tacyjna Policji Państwowej oraz 
Kompania Honorowa Szkoły Głów-
nej Straży Pożarnej. 66 strażakom 
PSP wręczono awanse na wyższe 
stopnie. Aktu poświęcenia obiektu 
dokonał ks. st. bryg. Jan Krynicki, 
kapelan PSP. 

 /M.K./

Nowy obiekt Jednostki PSP nr 2 w Radomiu w całej okazałości W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości
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 Druhowie z jednostki OSP w Cerekwi od wielu lat spotykają się 11 Listopada na uroczystym 
apelu. Tak było też w tym roku. Apel, po mszy świętej, poprowadziła nauczycielka-druhna Elżbieta 
Malecińska. Jako prowadząca kronikę wyróżnianą na wielu konkursach, podjęła się też opracowania 
monografi i OSP w Cerekwi wydanej z okazji jubileuszu 85-lecia jednostki. 11 Listopada przywołała 
pamięć druhów spoczywających na cmentarzu w Cerekwi. Z jej inicjatywy wójt gminy Zakrzew 
Sławomir Białkowski sfi nansował odnowienie Grobu Nieznanego Żołnierza, zbudowanego przez 
społeczność lokalną chyba jeszcze przed wojną. W apelu uczestniczyli też goście: dh Zbigniew Go-
łąbek wiceprezes OSP Mazowsza, dh Mirosław Ślifi rczyk starosta radomski i dh Andrzej Szczych 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.

11 Listopada mamy w zwyczaju odwiedzić społeczności w terenie. Tym razem były to: Cerekiew, Nowe Miasto i, rzecz jasna, Radom. 
W drugiej dekadzie listopada trafi liśmy także na inne ciekawe uroczystości, które – jak dowodzili ich gospodarze – nie wypadało organizować przed 

październikowymi wyborami, by nie być posądzonym o agitację.

Patriotyczna powinność

 97. rocznica odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości została w Nowym 
Mieście (powiat grójecki) połączona 
z Jubileuszem 115-lecia miejscowej 
jednostki OSP. Inicjatywę przejawili 
burmistrz Nowego Miasta Mariusz 
Dziuba i prezes jubilatów dh Wiesław 
Zaraś. Gospodarz gminy nawiązał 
w ten sposób do poprzednika sprzed 
115 lat – burmistrza Jana Zienkow-
skiego – który był inicjatorem założe-
nia ochotniczej straży ogniowej. Przy 
pomniku niepodległości przypo-
mniał o tym wydarzeniu prezes OSP 
dh Wiesław Zaraś. Burmistrz słuchał 
z uwagą, podobnie jak stojący przed 
nim dh Zbigniew Gołąbek.

Jubilaci starsi od Niepodległej

 W Radomiu, mieście o bogatych 
tradycjach niepodległościowych, 
Święto 11 Listopada było obchodzone 
przed Pomnikiem Czynu Legionów. 
Wieńce na płycie pomnika składali 
parlamentarzyści PiS, PO, poseł Ro-
bert Mordak ze Stowarzyszenia KU-
KIZ15 oraz delegacje kilkudziesięciu 
organizacji nie tylko kombatanckich, 
wojska, służb mundurowych, szkół, 
harcerzy itd., itp. Historię walki ra-
domian o niepodległość przywołał 
prezydent Radosław Witkowski.

Przed 
Pomnikiem 
Czynu 
Legionów

Punktualność cechą młodych…
 – Okazuje się, że naszą 

młodzież cechuje punktu-
alność – rzekł, patrząc na 
zegarek, Henryk Słomka, 
dyrektor radomskiego 
Centrum Edukacji i Pra-
cy Młodzieży, zadowolony 
z terminowego rozpo-
częcia i licznego udziału 
młodzieży w Targach 
Pracy i Edukacji w Biało-
brzegach.

 220-tysięczny Radom nie ma 
do dziś uporządkowanego zabytko-
wego rynku nazywanego Miastem 
Kazimierzowskim, mimo że sporo 
w tej dziedzinie już zrobiono. Obecny 
magistrat postanowił jednak projekt 
rewitalizacji zabytkowej części mia-
sta, po konsultacjach społecznych, 
opracować, a następnie ubiegać się o 
unijne dofi nansowanie. Konsultacje 
trwają, ciesząc się niezłym zaintere-
sowaniem. Pierwsze, zorganizowane 
w Mieście Kazimierzowskim, jak wi-
dać na fotce, nawet ożywiły zabytko-
wy Rynek.

Konsultacje 
mają wzięcie Walory bojowe „Czwartaków” 

zaprezentowała jedna z historycz-
nych grup rekonstrukcyjnych. Po-
kaz, choć trudno było się w nim 
dopatrzyć elementów brawury 
np. szwoleżerów Kozietulskie-
go, podobał się. Ich gładko lufo-
we karabiny robiły spustoszenie 
w oddziałach przeciwników, na-
wet jeśli byli nimi Anglicy czy Hi-
szpanie. Najlepsi okazali się jednak 
w zwarciach, zwyciężając wrogów 
nie tylko orężem, lecz także siłą 
mięśni, masą żołnierskiego ciała. 

„Czwartacy” 
najlepsi w zwarciu

 Na otwarcie Jednostki Pożarniczo-Gaś-
niczej nr 2 w Radomiu przybyło trzech gene-
rałów Państwowej Straży Pożarnej. Przyzna-
wali, że jednostka przy ul. Rodziny Zientalów 
zaliczana jest do ścisłej czołówki krajowej pod 
względem nowoczesności wyposażenia przy-
datnego w usuwaniu skażeń chemicznych. 
Niewykluczone jest jej uczestnictwo w mi-
sjach międzynarodowych – sugerował gen. 
bryg. Wiesław Leśniakiewicz Komendant 
Główny PSP. Choć uroczystość rozpoczęcia 
jej pełnego zakresu działalności odbyła się 

dopiero teraz, nie mogło obyć 
się bez uroczystego przecię-
cia wstęgi.Niewiele takich w kraju

 Długo, bo aż 76 lat przewoźnicy drogowi południowego Mazowsza i południowej Lubelszczyzny 
czekali na odbudowę mostu łączącego gminę Solec nad Wisłą z Łaziskami po stronie lubelskiej. 
Jego poprzednik służył im bardzo krótko, zniszczony podczas działań frontowych we wrześniu 1939 
roku. A największa w Polsce luka między połączeniem lądowym na Wiśle wynosiła 75 km. Została 
zlikwidowana dzięki współdziałaniu ludzi zdających sobie sprawę z pożytku zrealizowanej inwestycji. 
Patronem mostu jest poseł Edward Wojtas, który w 2010 roku zginął w katastrofi e lotniczej pod 
Smoleńskiem. Znał on sytuację transportu w tej części kraju, gdyż pochodził z gminy Rzeczniów 
(powiat Lipsko). Mieszkał jednak i działał w województwie lubelskim. Katastrofa pod Smoleńskiem 
spowodowała, że nie doczekał fi nału swojej inicjatywy. Radni przywiślańskich gmin: Solec nad Wi-
słą, Łaziska oraz rodzinnego Rzeczniowa jednomyślnie opowiedzieli się uczynieniem pośmiertnie 
patronem mostu Edwarda Wojtasa. Zaszczyt spłynął zasłużenie na jego małżonkę Barbarę. 

Most lubelsko-mazowiecki 


