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Gmina Kowala:

Zgodnie znaczy więcej!
W Kowali, po ośmiu latach zarządzania gminą przez wójta związanego z PO, w wyborach samorządowych 2014 r., więcej głosów 
od swego poprzednika uzyskał Tadeusz Osiński z PSL, poparty w drugiej turze przez wyborców Dariusza Bulskiego z PiS, który 
nie wszedł do drugiej tury, natomiast objął stanowisko zastępcy wójta. Jednak w nowej Radzie Gminy, w przeciwieństwie do tej 
z poprzedniej kadencji, większość mandatów zdobyli kandydaci na radnych popierający wójta poprzednich dwóch kadencji.

Obserwatorzy gminnej sceny 
samorządowej zastanawiali się, czy 
sytuacja patowa nadal będzie się 
utrzymywać ze szkodą dla rozwoju 
gminy. Tadeuszowi Osińskiemu, do-
świadczonemu wybranemu wójtowi 
z 27-letnim stażem w działalności 
samorządowej, w tym kilkunasto-
letnim na stanowisku wójta Kowali, 
udało się znaleźć skuteczne, i co 
ważniejsze, efektywne rozwiązanie 
tego problemu. Ważną rolę odegrały 
inwestycje, realizowane także przy 
współudziale fi nansowym samo-
rządu powiatu radomskiego i władz 
wojewódzkich. Jedną z nich była 
droga: Kowala – Maliszów – Grabi-
na (koszt 1,77 mln zł) sfi nansowana 
w połowie z budżetu gminy. Drugą 
– trakt powiatowy łączący Kowalę 
z krajową ,,siódemką”, który bez 
wsparcia fi nansowego gminy kwotą 
380 tys. zł nie miałby szans realiza-
cji. Oddanie do użytku sali gimna-
stycznej przy PSP w Mazowszanach, 
zmodernizowanego ujęcia wody 
w Dąbrówce Zabłotniej, urządzenie 
placów zabaw, w tym przy świet-
licach w Kosowie i Rudzie Małej 
(w ramach LGD ,,Wspólny Trakt”) 
oraz przy pięciu szkołach podstawo-
wych – daje korzystny pozytywny 
obraz wspólnego wysiłku inwesty-
cyjnego w „chudawym” pod wzglę-
dem finansowym powyborczym 
roku 2015. Wiele z tych inwestycji to 
sfi nalizowanie prac podjętych przez 
poprzednią władzę rządzącą gminą 
do grudnia 2014 roku. 

150 tys. zł rocznie do września 
2020r.) a udział funduszy eu-
ropejskich jest jeszcze większy. 
Dużym sukcesem zakończyły się 
organizowane w Kowali dożynki 
powiatu radomskiego, udał się 
Turniej Piłkarski o Puchar Wój-
ta Tadeusza Osińskiego. Cieszą 
sukcesy judoków, tenisistów 
stołowych, siatkarzy, zapaśni-
ków. Szczególnym wydarzeniem 
sportowym ubiegłego roku jest 
awans piłkarzy (juniorów) Zorzy 
Kowala do ligi wojewódzkiej.

Na grudniowej sesji radni 
uchwalali budżet, w którym 
w po zycji wydatki majątkowe 
widniała suma niespełna 552 tys. 
zł. Zastępca wójta Dariusz Bul-
ski poinformował, że większość 
tych środków decyzją radnych 
przeznaczy się na wsparcie 
funduszu sołeckiego. Pozostałe 
środki będą przeznaczone na 
poprawę bezpieczeństwa wokół 
obiektów szkoły podstawowej 
w Kowali. Będzie zbudowa-
ny parking, ogrodzenie i ciągi 
piesze. Wójt Tadeusz Osiński 
i jego zastępca są przekonani, że 
po rozliczeniu inwestycji za rok 
2015 i zwrocie do kasy gminy 
50% wartości wykonanych za-
dań, można będzie realizować 
kolejne, także dofi nansowywa-
ne ze środków unijnych. Chodzi 
m.in. o budowę mostu w Dą-
brówce Zabłotniej, przygotowa-
nie infrastruktury drogowej przy 
działkach gminnych przewidzia-
nych do sprzedaży. W pierwszym 
kwartale br. Urząd Gminy złoży 
wnioski o przyznanie dofi nanso-
wania na termomodernizację PSP 
w Mazowszanach oraz budyn-
ków przedszkola w Kowali 
i świetlicy OSP w Rudzie Małej. 
Planuje się przywrócenie komi-
sariatu Policji w Kowali. Zadanie 
to zostałoby sfinansowane ze 
środków wygospodarowanych 
przez gminę oraz przy wsparciu 
instytucji zewnętrznych. 

 M.K.

Nie można pominąć tego, że w ra-
mach kontynuowanego programu 
e-Kowala, bezprzewodowy, bezpłat-

ny (łącznie z komputerami) dostęp 
do internetu otrzymało ponad 250 
rodzin, co kosztuje gminę ponad 

Symboliczne wspólne przecięcie wstęgi zwieńczyło budowę drogi: Kowala – Maliszew –Grabina

Uczestnicy Biegu Niepodległości w Kowali

Radość zwycięskiej drużyny z Kotarwic, zdobywców Pucharu Wójta Gminy Kowala w Piłce Nożnej
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www.jasieniec.pl

Konferencja Truskawkowa w Jasieńcu

Dorodna, smaczna i zdrowa
Około 400 osób – plantatorów truskawki, producentów owoców jagodowych, przedsiębiorców, rolników i samorządowców uczestniczyło 
w tegorocznej Konferencji Truskawkowej w Jasieńcu (powiat grójecki). Przybyli z terenu całego Mazowsza i kilku innych województw.

Truskawce, by była coraz smacz-
niejsza, dorodniejsza i zdrowsza, po-
święcona była konferencja, odbyta 
w sobotę 23 stycznia br. w Jasieńcu. 
Konferencje Truskawkowe organi-
zowane są w gminie Jasieniec od 
kilkunastu lat i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Wśród uczestni-
ków konferencji liczną grupę stano-
wili reprezentanci gminy Jasieniec 
i ościennych gmin z terenu powiatu 
grójeckiego. Konferencję otworzył 
Wójt Gminy Jasieniec Marek Pie-
trzak. Przekazał wszystkim plan-
tatorom, sadownikom i rolnikom 
serdeczne życzenia noworoczne 
od samorządowych władz gmi-
ny Jasieniec. Życzył pomyślności 
w życiu rodzinnym, udanych zbio-
rów bez kataklizmów i stabilizacji 
ekonomicznej dla produkcji prowa-
dzonej przez uczestników konferen-
cji. Jako gospodarz spotkania wyra-
ził przekonanie, że tak jak w latach 
poprzednich, Konferencja Truskaw-
kowa zapewni jej uczestnikom wie-
dzę o technologicznych nowościach 
w produkcji owoców i zainspiruje 
plantatorów do unowocześniania 
i rozszerzania swojej produkcji. 

Tegorocznej Konferencji od-
mówić rozmachu i sprawności or-
ganizacyjnej. Odbyta w budynku 
miejscowego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych zgromadziła kilku-

dziesięciu wystawców fi rm produ-
kujących urządzenia niezbędne na 
plantacjach owoców, środki ochrony 
roślin czy nowatorskie rozwiązania 
w produkcji owoców jagodowych. 
Osoby zainteresowane, obok rozmo-
wy z przedstawicielami fi rm, mogły 
skorzystać z profesjonalnie przygo-
towanych publikatorów i oczywiście 
z wykładów, prowadzonych przez 
pracowników naukowych z Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach, Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz Huelva University 
w Hiszpanii.

I tak między innymi o roli 
i celach stowarzyszeń mówił Piotr 
Zieliński, członek zarządu Stowa-
rzyszenia Plantatorów Truskawki 
w Jasieńcu, o nawożeniu truskawek 
w warunkach polskich – prof. Pa-
weł Wójcik z IO w Skierniewicach, 
o nowoczesnych metodach agro-
technicznych dr Paweł Krawiec 
z UP w Lublinie, o ochronie truska-
wek pod osłonami dr Michał Pniak 
z UR w Krakowie, a o uprawie tru-
skawki w Hiszpanii – Manuel Stasio 
z Huelva University. 

O nowych perspektywach dla 
producentów truskawek, sposo-

bach ich ochrony przed choroba-
mi i szkodnikami, o nowoczesnych 
technologiach uprawy truskawek, 
czy możliwościach współpracy 
plantatorów z sieciami handlowy-
mi mówili przedstawiciele fi rm, 
uczestniczących w konferencji. 
Tu warto dodać, że doradca sadow-
niczy fi rmy Agrosimex – współor-
ganizatora konferencji – zachęcał 
producentów owoców do wstąpie-
nia do prowadzonych przez fi rmę 
klubów, m.in. klubu fertygacyjnego. 
Nowością w ofercie Agrosimeksu 
jest także rozpoczynający działal-
ność od bieżącego roku Klub Jago-

dowy dla posiadaczy plantacji ga-
tunków takich jak borówka wysoka, 
truskawka, malina. Przy podjęciu 
współpracy plantator może liczyć 
na wizyty doradcy w celu lustracji 
plantacji, pomocy w opracowaniu 
planu nawożenia oraz skorzystania 
z doradztwa produkcyjnego.

Gościem honorowym konferen-
cji był przewodniczący Związku Sa-
downików RP poseł Mirosław Ma-
liszewski. Nawiązał między innymi 
do skutków trwającego rosyjskiego 
embarga, które odczuło większość 
fi rm działających na rynku owoców 
i warzyw. Podkreślił, że skutecz-
ne poszukiwania innych rynków 
zbytu dały widoczne efekty i 2016 
rok plantatorzy owoców miękkich 
i sadownicy mogą rozpocząć opty-
mistycznie. 

– Dziękuję wszystkim, dzięki 
którym Konferencja została zor-
ganizowana i przebiegła sprawnie 
– powiedział Wójt Marek Pietrzak. 
– Zachęcam plantatorów truskawek 
do włączenia się do działalności Sto-
warzyszenia Plantatorów Truskawek 
w Jasieńcu. Istotnym elementem 
w działalności Stowarzyszenia jest 
otwieranie się organizacji nie tylko 
na współpracę z instytucjami, ale 
także nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów z partnerami, zwłaszcza 
działającymi w sferze problematyki 
upraw rolnych. Ze swej strony za-
pewniam, że samorząd naszej gmi-
ny okazuje wsparcie Stowarzyszeniu 
Plantatorów Truskawek. Gmina Ja-
sieniec słynie z ich produkcji. Uwa-
żam, że organizowane przez nas 
konferencje spełniają oczekiwania 
producentów owoców. Świadczy 
o tym choćby bardzo duża frekwen-
cja. Dziękuję dyrekcji ZSP w Jasień-
cu za udostępnienie murów szkoły 
na dzisiejsze spotkanie, a młodzie-
ży ZSP za przygotowanie słodkiego 
poczęstunku dla uczestników konfe-
rencji – dodał Wójt Jasieńca.

Organizatorami Konferencji 
Truskawkowej w Jasieńcu byli: 
Stowarzyszenie Plantatorów Tru-
skawek, fi rma Agrosimex, Zwią-
zek Sadowników RP O/Jasieniec 
i Urząd Gminy Jasieniec.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Konferencję otworzył Wójt Gminy Jasieniec 
Marek PietrzakW konferencji uczestniczyło kilkaset osób

Na fi rmowych stoiskach wystawowych zaprezentowano bogatą ofertę dla producentów owoców

Stoisko Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek w Jasieńcu cieszyło się dużym zainteresowaniem

W konferencji uczestniczył przewodniczący Związku Sadowników RP 
– poseł Mirosław Maliszewski

Jednym z prelegentów na konferencji był prof. Paweł Wójcik 
z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

O działalności Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek w Jasieńcu 
mówił członek zarządu Stowarzyszenia Piotr Zieliński
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Jubileuszowo, 
świąteczno-
-noworocznie

Patronem Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Radomiu jest urodzony w tym 
mieście (1887 r.). wybitny polski naukowiec i działacz SEP – Włodzimierz Krukowski, 
od 1930 roku prof. Politechniki Lwowskiej, zamordowany przez hitlerowców w 1941 roku, 
wraz z innymi polskimi naukowcami PL.

Podczas spotkania świąteczno-
noworocznego w Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu, z oka-
zji przypadającego w tym roku 
95-lecia Oddziału Radomskiego 
SEP, grono zasłużonych członków 
uhonorowano właśnie medalami 
ustanowionymi na cześć prof. Kru-
kowskiego oraz dwu innych Pola-
ków, teoretyków i praktyków bran-
ży elektrycznej – prof. Stanisława 
Fryze i Kazimierza Szpotańskiego 
i odznakami honorowymi SEP. Naj-
więcej podziękowań i słów uznania 
usłyszał senior SEP, mgr inż. Tade-
usz Łapa, obchodzący w tym roku 
90-lecie urodzin. W młodości 
odważnie walczył z okupantem 
w szeregach AK, a całe dorosłe życie 
poświęcił energetyce i działalności 
SEP w regionie radomskim.

Uczestników jubileuszowego 
spotkanie powitał w imieniu zarzą-
du Oddziału SEP w Radomiu prezes 
Wiesław Michalski. Na zaproszenie 
odpowiedzieli obecnością m.in. 
dr. inż. Piotr Szymczak Prezes Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich 
w Warszawie, wiceprezes SEP Marek 
Grzywacz, rektor UTH w Radomiu 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
wraz z liczną grupą nauczycieli aka-
demickich i studentów, dr Jan Rej-
czak radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, przedstawiciele 
władz pokrewnych stowarzyszeń 
i instytucji, w tym duchowni – 
ks. Jarosław Wojtkun rektor Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Ra-
domiu i ks. kan. Janusz Smerda pro-
boszcz parafi i w Jedlni. Działalność 
członków Oddziału SEP w Radomiu 
przybliżył prezes Wiesław Michalski, 
wskazując na osiągnięcia zawodowe 
członków w miejscach pracy, inno-
wacyjne przedsięwzięcia rozwo-
jowe, kształceniowe, szkoleniowe 
i doradcze. Zwrócił uwagę na suk-
cesy koła SEP Uniwersytetu Tech-
niczno-Humanistycznego. Laureaci 
konkursu UTH na najlepszą pracę 
dyplomową (studenci i ich promo-
torzy) też zostali wyróżnieni.

 Prezes SEP Piotr Szymczak po-
gratulował Zarządowi Oddziału SEP 
w Radomiu jubileuszu, utrzymywa-
nia przez długie lata lokaty w ścisłej 
czołówce krajowej, a członkom – dal-
szych sukcesów w przejawianej in-

nowacyjności. Po części ofi cjalnej, 
uczestnicy spotkania obdzielili się 
tradycyjnie opłatkiem i wysłuchali 
kolęd w wykonaniu młodzieżowe-
go zespołu akordeonistów. 

 Mieczysław Kaca

Uczestnicy jubileuszowego spotkania SEP w radomskiej „Elektrowni”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

Prowadzi ustawiczne szkolenia oraz kursy dokształcające 
w zakresie elektrycznym – cieplnym – gazowym.

Przeprowadza egzaminy kwalifi kacyjne na uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe. 

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych 
prowadzi akredytowane szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych.

Doświadczeni trenerzy – wykładowcy SEP oraz UTH Radom,
40 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Dogodne terminy, konkurencyjne ceny.
Numer akredytacji UDT – OZE-A/21/00012/14

Bliższe informacje: w biurze SEP ul. Krukowskiego 1 (bud. NOT) lub tel. 48 362 87 47.

Prezes Wiesław Michalski zapoznaje uczestników 
spotkania z 95-letnią działalnością SEP Odział Radomski

Wiceprezes ZO SEP Joanna Perkuszewska i prezes Wiesław Michalski wręczają kwiaty 
jubilatowi Tadeuszowi Łapie

Od prawej: wiceprezes Marek Grzywacz i prezes Piotr Szymczak honorują zasłużonych

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Grabów n/Pilicą

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zm.) zawiadamiam, że 
od dnia 28.01.2016 r. do dnia 19.02.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, na stronach internetowych Urzę-
du www.grabow.pl i www.bip.grabow.pl oraz na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
w miejscowości Brzozówka zostanie podana do publicznej wiadomości infor-
macja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości 
Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek 81, 82/1, 82/3 i 83 o pow. łącznej 5,715 ha. 

Szczegółowe informacje: 
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, 

ul. K. Pułaskiego 51, pok.nr 4, tel.(048) 662 70 14 w.24.

 WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
 /-/ Euzebiusz Strzelczyk

Rekordowa 
liczba projektów
Jak informuje Dagmara Gac z Zespołu Informacji Prasowej 
i Publicznej Urzędu Miejskiego, 253 projekty zostały zgłoszone 
do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia.

– Bardzo mnie cieszy tak duże 
zainteresowanie mieszkańców Bu-
dżetem Obywatelskim. Do koń-
ca kwietnia zostanie podana do 
publicznej wiadomości ostateczna 
lista projektów poddanych pod 
głosowanie, ale już teraz możemy 
mówić o sukcesie, którym jest tak 
duża liczba zgłoszeń. Jednocześnie 
zaznaczam, że Budżet Obywatelski 
to budżet z gwarancją realizacji. Te 
projekty, które uzyskają największe 
poparcie radomian w głosowaniu, 
znajdą się w przyszłorocznym pro-
jekcie budżetu miasta – mówi pre-
zydent Radosław Witkowski.

Zdaniem dyrektora Kancelarii 
Prezydenta Mateusza Tyczyńskie-
go, koordynującego to pożyteczne 
przedsięwzięcie, duża liczba złożo-
nych wniosków to m.in. efekt działań 
Referatu Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. – Nasi pracow-
nicy wyszli do radomian, służyli 
swoją pomocą oraz informowali 
mieszkańców o Budżecie Obywatel-
skim 2017 na spotkaniach, podczas 
dyżurów w Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w autobusach oraz 
w weekendy w Centrach Handlo-
wych. Wielokrotnie pomagali też 
wypełniać wnioski, bo w tym roku 
przyjęliśmy zasadę, że najważniej-
szy jest pomysł, a formalnościami 
zajmiemy się wspólnie – mówi 
Mateusz Tyczyński.

Obecnie Urząd Miejski rozpo-
czyna weryfi kację merytoryczną 
złożonych projektów i ostateczną 
akceptację przez Zespół Opiniują-
cy. Nowością jest w tym roku moż-
liwość obrony poszczególnych pro-
jektów przez wnioskodawców.

Lista przykładowych projektów:
– „Dar dla Radomia. Dzieła sztu-

ki podarowane Muzeum Sztuki 
Współczesnej

w Radomiu”; Miejsce spotkań dla 
Seniorów (często poruszany temat 
we wnioskach); Mobilne Muzeum 
Rowerów Zabytkowych; Tężnia So-
lankowa w Parku Ustronie; Basen 
pod gołym niebem; Wodne sza-
leństwo w Radomiu – WYCIĄG 
WAKEBOARDOWY na Zalewie 
Borki; Pierwsza pomoc dla każ-
dego; Radomski Światowy Zegar 
Słoneczny – miejski gadżet popu-
larnonaukowy; Utworzenie Klubu 
Inicjatyw Międzypokoleniowych; 
Lodowisko całoroczne; Radom 
wita pięknie! – ekrany LED jako 
„witacze” przy wjeździe do mia-
sta; Szczepienia radomskich dzieci 
przeciwko pneumokokom.

Jest również wiele projektów 
dotyczących zmiany najbliższe-
go otoczenia, które są niezwykle 
ważne dla mieszkańców: remonty 
chodników, budowa placów zabaw, 
boisk, siłowni pod gołym niebem 
i poprawy bezpieczeństwa.
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Finał termomodernizacji w „Naszym Domu”
Rozmowa z Eugeniuszem Jackiem Woźniakiem, Prezesem SM „Nasz Dom” w Radomiu.

Przetarg na budowę hali 
i stadionu rozstrzygnięty 

 Panie Prezesie, wizualnie oceniając, 
program termomodernizacji budyn-
ków i bloków Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Nasz Dom” został już zrealizo-
wany lub jest na fi niszu. Czy tak?

– Pozostały trzy budynki, przy 
których wykonawcy, wyłonieni 
w publicznym przetargu, robót nie 
dokończyli z powodu zimowej aury. 
Jest to kwestia najbliższych miesię-
cy. Nie poddajemy termomoderni-
zacji tylko jednego budynku przy 
ul. Olsztyńskiej 25, gdyż większość 
jego mieszkańców uznała, że nie 
widzi takiej potrzeby. W sumie, 
w okresie 15 lat termomoderniza-
cji poddaliśmy 99 budynków SM 
„Nasz Dom”, zapewniając lepsze 
ogrzewanie mniejszym nakładem 
zużywanej energii cieplnej. Przy 
okazji unowocześniliśmy elemen-
ty infrastruktury mieszkaniowej, 
wymagające wymiany. Wszystkie 
ocieplane budynki otrzymały este-
tyczną elewację zewnętrzną. Przy 
okazji dodam, że na 10-kondyg-
nacyjnym wieżowcu u zbiegu ulic 
Żeromskiego i 25 Czerwca będzie 
wykonany mural, w związku z ob-
chodzoną w tym roku 40. rocznicą 
protestu robotniczego z 25 czerwca 
1976 roku. Mural fi nansuje magi-
strat, czyli gmina Radom.
 Finalizowany programu termomo-

dernizacji budynków mieszkalnych 
to duży sukces zawodowy Pana 
jako prezesa Spółdzielni, osiągnięty 
w okresie kilkunastoletniej kadencji, 
nie zawsze usłanej różami.

– Jako członek SM „Nasz Dom”, 
wie pan, jak to bywało. Cieszę się, że 
trwająca 15 lat realizacja przedsię-
wzięcia Zarządu SM, któremu prze-
wodniczyłem, powiodła się m.in. 
dzięki aprobacie zdecydowanej 
większości członków naszej spół-
dzielni dla potrzeby skorzystania 
z dogodnych długoterminowych 
kredytów i preferencyjnych poży-
czek. Zdaje też egzamin praktyka 
przeznaczania 30 groszy z zaliczki 
na ciepło na fundusz remontowy, 
wyliczany odrębnie dla każdego 
bloku czy też budynku. Po sfi nali-
zowaniu i rozliczeniu fi nansowym 
programu termomodernizacji, 

przedłożymy członkom „Naszego 
Domu” bilans kosztów i korzyści 
związanych z tym wieloletnim 
przedsięwzięciem. 
 A jak kształtują się wskaźniki za-

dłużenia członków?
– Wskaźnik zadłużenia z tytułu 

comiesięcznych opłat nie powięk-
sza się. Od kilkunastu lat utrzymuje 
się na tym samym poziomie. Jedni 
członkowie wychodzą z zadłużenia, 
inni wpadają w jego pułapkę. Wiąże 
się to też z sytuacją na rynku pracy. 
 Czy we wszystkich budynkach pod-

dawanych termomodernizacji likwi-
duje się używane do podgrzewania 
wody niezbyt bezpieczne piecyki 
gazowe, zastępując je ciepłą wodą 
doprowadzaną z sieci miejskiej?

– Nie we wszystkich. Ten pro-
gram realizujemy sukcesywnie we 
współpracy z „RADPEC”, instalując 
przy okazji rury doprowadzające do 
mieszkań ciepłą wodę, zastępując 
też przewody gazowe gwintowane 
na bardziej bezpieczne spawane, 

 Po okresie stosunkowo łagodnych 
zim, pojawiły się w styczniu śnieżyce, 
a nawet mroźne noce i dni. Czy ewen-
tualny wzrost kosztów ogrzewania 
mieszkań nie powoduje perturbacji 
w terminowym wywiązywaniu się SM 
ze zobowiązań fi nansowych?

– Być może utrzymująca się aura 
zimowa spowoduje większe zużycie 
ciepła. Nie zawsze jednak przyczy-
ną wzrostu kosztów ogrzewania są 
minusowe temperatury. Praktyka 
potwierdza, że sprawcą tego zjawi-
ska są też zimowe pluchy i wiatry. 
Jednak każdy właścicieli czy też lo-
kator mieszkania administrowanego 
przez „Nasz Dom” ustala ciepłotę 
w pomieszczeniach według własnych 
potrzeb, w tym indywidualnych upo-
dobań domowników. Z terminowym 
rozliczaniem się z dostawcą ciepła nie 
mamy problemów, a nasi członkowie 
płacą za ogrzewanie zaliczkowo. Cało-
ściowe rozliczenie następuje dopiero 
po zakończeniu sezonu grzewczego.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Wysokościowiec przy ul. Kelles Krauza 36A wygląda teraz jak nowy!

Konsorcjum fi rm ROSA-BUD S.A w partnerstwie z krakowskim MAXTO Sp. z o.o. S.K.A 
wygrało przetarg na wykonanie prac projektowych i budowę hali sportowo-widowiskowej 
i nowego stadionu przy ul. Struga. Jego oferta była najtańsza spośród złożonych i opiewała 
na kwotę 109 950 186 złotych.

Do przetargu przystąpiło w su mie 
osiem fi rm i konsorcjów z całego 
kraju. Zamawiający, czyli Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ra-
domiu przeznaczył na realizację 
zadania 138 mln złotych brutto. 
Wartość prac w połowie złożo-
nych ofert przekroczyła tę kwotę, 

a w czterech zaoferowano realizację 
wykonania zadania za kwotę niższą 
od wskazanej. Najniższą zaoferowa-
ło konsorcjum fi rm ROSA-BUD 
S.A w partnerstwie z krakowskim 
MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. Należy 
zaznaczyć, że najniższa cena nie 
była jedynym kryterium oceny 

ofert. Dodatkowe punkty oferenci 
uzyskali za zaproponowany okres 
gwarancji. W przypadku konsor-
cjum było to 5,5 roku.

Budowa Radomskiego Centrum 
Sportu to jeden z inwestycyjnych 
priorytetów miasta. – Konsekwen-
tnie, krok po kroku zmieniamy 

Radom i konsekwentnie realizuje-
my projekt, o którym wielokrotnie 
mówiliśmy przez ostatnie miesiące. 
Za nami bardzo ważny etap przygo-
towań do realizacji inwestycji. Są-
dzę, że już na przełomie pierwsze-
go i drugiego kwartału ruszą prace 
budowlane – oznajmia prezydent 
Radosław Witkowski.

Wszyscy oferenci zostali zawia-
domieni o wyborze oferty. W termi-
nie 10 dni mogą skorzystać z prawa 
odwołania się od decyzji zamawia-
jącego co do rozstrzygnięcia prze-
targu i wnieść odwołanie do Pre-
zesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
Po zakończeniu procesu MOSiR 
zawrze umowę w sprawie zamówie-
nia. – Mam nadzieję, że proces for-
malny zakończy się w jak najkrót-
szym z możliwych terminów i po 
28 miesiącach od chwili podpisania 
umowy z wykonawcą będziemy się 

mogli cieszyć nowymi obiektami. 
Hala będzie najnowocześniejszym 
tego typu obiektem na Mazowszu. 
Zamierzamy zabiegać o organi-
zację międzynarodowych imprez 
sportowych. Wierzę, że wpłynie to 
m.in. na gospodarcze ożywienie 
w mieście – dodaje prezydent.

Przypomnijmy, że hala sporto-
wo-widowiskowa z pięcioma ty-
siącami miejsc siedzących zostanie 
wybudowana na terenie od strony 
ulicy Struga. Równocześnie rozpo-
cznie się budowa nowego stadionu 
sąsiadującego z halą. Zadaniem 
wykonawcy będzie w przypadku 
hali widowiskowo-sportowej opra-
cowanie projektów wykonawczych 
i budowa obiektu, a w przypadku 
stadionu piłkarskiego – opracowa-
nie całego projektu i budowa dwóch 
pierwszych trybun.

 źródło: radom.pl

Wieżowiec przy ul. Żeromskiego 74. Na widocznych na zdjęciu frontowych ścianach pojawi się mural

unowocześniając bądź usprawnia-
jąc dotychczasową wentylację gra-
witacyjną lub zastępując ją nowymi 
rozwiązaniami technicznymi. Przy 
okazji wymieniamy otwory okienne 
na bardziej szczelne, lepiej „trzyma-
jące” ciepło. Upowszechniamy, bez 
potrzeby wchodzenia do mieszkań, 
metodę odczytywania wskaźników 
za korzystanie z tzw. mediów.
 Novum, po długiej przerwie, to chy-

ba powrót Spółdzielni do budowy no-
wych mieszkań?

– Zaistniały ku temu możliwości, 
m.in. lokalizacyjne. Większy budy-
nek 8-kondygnacyjny, komfortowy, 
wznosimy w miejscu starej siedziby 
SM „Nasz Dom” przy ul. Żerom-
skiego 116 B, drugi – bardziej ka-
meralny – w samym centrum, przy 
ul. Staszica, w bliskości placówek 
kultury i innych ogólnomiejskiej 
użyteczności publicznej. Mieszka-
nia zróżnicowane metrażem, wy-
posażeniem i lokalizacją, obrazują 
szczegółowo załączane obok (str. 4) 

wizualne plansze. Rozpoczęcie bu-
dowy każdego z budynków nastą-
pi po podpisaniu umów z połową 
przyszłych ich właścicieli. 
 Życie dowodzi, że pojawiają się 

wciąż nowe potrzeby mieszkańców, 
zwykle wyprzedzające możliwości 
ich zaspokajania. Czym, poza reali-
zacją wymienionych zadań, zajmie 
się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nas 
Dom” w 2016 roku?

– Nastawiamy się na budowę 
oraz remonty chodników, parkin-
gów i innych urządzeń czyniących 
zamieszkanie w „Naszym Domu” 
bezpieczniejszym, wygodniejszym 
i przyjemniejszym. Z działających 
dotychczas w ramach organizacyj-
nych administracji osiedli spół-
dzielczych brygad usługowych 
została utworzona firma, która 
jako samodzielny podmiot praw-
ny świadczy usługi na rzecz naszej 
Spółdzielni. Uznajemy to również 
za krok zrobiony w dobrym kie-
runku.



6 Nr 99OGŁOSZENIA

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

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

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

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

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.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego
502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

BILETY – można kupić przez internet na portalu – szybko, sprawnie i bezpiecznie: kupbilecik.pl lub biletyna.pl
BILETY – można rezerwować poprzez stronę: www.koncertartex.com
BILETY – grupowe i indywidualne można rezerwować tel:  515 400 723

Cena biletów 54/50 zł. Przy zakupie biletów grupowych powyżej 15 sztuk – 1 bilet gratis.
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saletra amonowa mocznik siarczan amonu

www.pulawy.com

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Zakład Obrotu Rolnego 

Marian Bicz 

ul. Puławska 135

26-700 Zwoleń

tel. 48-676-37-83

www.zorzwolen.pl, zorbicz@onet.pl

Ferie na sportowo 
z MOSiR-em
Zajęcia z gwiazdami koszykarskiej ekstraklasy, medalistami 
imprez mistrzowskich w lekkiej atletyce, wiele atrakcji 
na pływalniach, lodowisku, kuligi i zumba – niezwykle szeroki 
wachlarz atrakcji przygotował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji dla radomian na okres ferii zimowych.

Od 1 do 14 lutego lodowisko 
czynne będzie w godz. 9–21. W tym 
czasie odbywać się będą także zajęcia 
łyżwiarskie z instruktorem. Zapla-
nowane zostały na wtorki i czwart-
ki w godz. 10–11.30. Koszt zajęć to 
15 złotych za 45 minut oraz 5 złotych 
za wypożyczenie łyżew. Zapisy na 
zajęcia odbywają się w wypożyczal-
ni MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 
lub pod nr tel. 519 384 531.

W czasie wolnym od zajęć szkol-
nych zachęcamy całe rodziny do 
skorzystania z bogatej oferty ra-
domskich pływalni. Pływalnia Orka 
przy ul. Młynarskiej 17 oraz Pływal-
nia Delfi n przy ul. Piastowskiej 17 

czynne będą w godz. 9:00–20:30. 
Od poniedziałku do piątku w godz. 
9–12, dzieci i młodzież szkolna 
będą mogły nabyć bilet promocyjny 
w cenie 2 zł/godz. Do korzystania z 
wielu propozycji Aquaparku Nep-
tun przy ul. Wyścigowej 49 zapra-
szamy w godz. 7:00–22:00.

Nad zalewem na Borkach, przy 
ul. Krasickiego, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 
10–14 zaplanowane zostały kuligi.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
w hali przy ul. Narutowicza, świet-
ną propozycję znajdą dla siebie pa-
sjonaci połączenia tańca i muzyki. 

W piątek, 5 lutego oraz w czwartek, 
11 lutego, w godz. 14–16, instruktor 
Sylwia Socha zaprasza na Zumbę. 
Wstęp wolny!

Tradycyjnie, w okresie zimowych 
ferii MOSiR wspólnie z Rosą zaprasza-
ją na Radom Basket Camp z udziałem 
zawodników Tauron Basket Ligi. Ko-
szykarze oraz trenerzy grup młodzie-
żowych przeprowadzą profesjonalne 
treningi dla chłopców i dziewcząt, nie 
zabraknie ciekawych konkursów. Po 
zajęciach będzie także czas na wspól-
ne fotografi e, autografy i rozmowy 
z zawodnikami. Zapraszamy naj-

młodszych fanów basketu do aktyw-
nego udziału w zajęciach w czwartek, 
4 lutego. Początek o godz. 10.

MOSiR we współpracy z Ra-
domskim Okręgowym Związkiem 
Lekkiej Atletyki oraz ZTE Radom 
zapraszają dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na 
zajęcia lekkoatletyczne. Najmłodsi 
będą mogli uczestniczyć w trenin-
gach biegowych oraz poznać arkana 
dyscyplin technicznych, takich jak 
skok w dal, pchnięcie i rzut piłką 
lekarską. Odbywać się one będą 
w poniedziałki, środy oraz piątki 

w godz. 11–13. Zainteresowanych 
zapraszamy na stadion MOSiR-u 
przy ul. Narutowicza 9 (trybuna B). 
Zawody fi nałowe dla uczestników 
zajęć odbędą się w piątek, 12 lutego. 
Chętnych obowiązuje sprzęt spor-
towy (dres, kostium, obuwie spor-
towe, ewentualnie kolce). We wtorek 
2 lutego oraz w poniedziałek 8 lutego 
w hali przy ul. Narutowicza 9 (godz. 
14–16) dla dzieci ze szkół podstawo-
wych odbędą się zajęcia siatkarskie, 
które prowadzić będą szkoleniowcy 
RCS-u Cerrad Czarni Radom.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na zimowy kurs pod 
hasłem „ABC łucznictwa”, który 
poprowadzi trener ŁKS-u Radom, 
Iwona Trześniewska. Zaplanowany 
został na wtorki i czwartki, w hali 
sportowej przy ul. Struga 63 w godz. 
11–13. Zachęcamy także do udzia-
łu w treningach bokserskich w po-
niedziałki i środy. Prowadzone one 
będą przez opiekuna BTS-u Broń 
w sali przy ul. Krasickiego w godz. 
10–12. Zapraszamy również na za-
jęcia piłkarskie pod okiem trenera 
RKP Broń. Odbywać się one będą 
na boisku ze sztuczną nawierzch-
nią we wtorki i czwartki w godz. 
13.30–15.
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 Finał 24. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potwierdził, że inicjatywa Jurka Owsiaka, 
wspieranego przez dziesiątki tysięcy wolontariuszy, ma się dobrze. Podobnie było na ziemi ra-
domskiej. Jej sercem są młodzi wolontariusze. Bez ich zaangażowania nie byłoby sukcesu. To 
oni są górą! 

Wolontariusze górą!

 Wygląda na to, że 
subregion radomski ma 
monopol na wicewojewo-
dów mazowieckich. Przez 
dwie poprzednie kaden-
cje stanowisko to pełnił 
skaryszewianin Dariusz 
Piątek. Obecnie jest nim 
Artur Standowicz, przez 
dwie poprzednie kaden-
cje szef kancelarii prezy-
denta Radomia, Andrzeja 
Kosztowniaka. Gratuluje 
mu wyboru Wojewoda 
Mazowiecki Zdzisław 
Siepiera.

Radomianin 
wicewojewodą

 Poseł ziemi radomskiej 
Wojciech Skurkiewicz zo-
stał uhonorowany Złotym 
Kordelasem Leśnika Polskie-
go. Wręczenie prestiżowego 
wyróżnienia nastąpiło na 
Krajowej Naradzie Leśników 
w Kielcach. Teraz wypada-
łoby parlamentarzyście po-
jawić się publicznie w zielo-
nym mundurze.

Uhonorowany 
przez leśników

 Na świąteczno-noworocznym spotkaniu zorganizowanym na dodatek z okazji 95-lecia dzia-
łalności Oddziału Radomskiego SEP, zasłużonym elektrykom i ich gościom przygrywali mło-
dzi akordeoniści. Uczestnikom najbardziej podobały się kolędy. Na zakończenie organizatorzy 
i goście chętnie robili sobie zdjęcia z młodymi uzdolnionymi muzykami. Czynią to właśnie 
dr. inż. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich i mgr inż. Joanna Perku-
szewska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Radomskiego SEP.

Z młodymi kolędnikami

 Gmina Jasieniec słynie z produkcji truskawek, a jej włodarz Wójt Marek Pietrzak z tego, że 
jest dobrym gospodarzem. I jak na dobrego gospodarza przystało, wspiera wszelkie inicjatywy 
dobrze służące plantatorom truskawek. A takich inicjatyw nie brakuje Stowarzyszeniu Planta-
torów Truskawek w Jasieńcu. Wójt Pietrzak (pierwszy z prawej) nie omieszkał zatem odwiedzić 
stoiska wystawowego Stowarzyszenia podczas Konferencji Truskawkowej w Jasieńcu i spotkać 
się z członkami zarządu: Piotrem Zielińskim (z lewej) i Damianem Fudeckim, by o wsparciu 
dla smakowitej truskawki osobiście porozmawiać.

Mają wsparcie od Wójta

 Poseł Robert Mordak z Ruchu Kukiz 15 zwołał w swoim radomskim biurze konferencję 
prasową, by poinformować o rozpoczęciu na ziemi radomskiej podpisów pod referendum. Jego 
tematem ma być odpowiedź „za” lub „przeciw” przyjmowaniu przez Polskę uchodźców. Posła 
Roberta Mordaka wspierali: Artur Łepecki – dyrektor jego biura i Karolina Krawczuk, która 
w jesiennych wyborach do Sejmu RP zajęła drugą lokatę.

Ma być referendum

 Niezłą frekwencją cieszyły 
się na ziemi radomskiej tajne 
wybory przewodniczącego SLD. 
Na ogół członkowie tej partii 
trafnie stawiali krzyżyk przy na-
zwisku Włodzimierza Czarzaste-
go, choć np. w samym Radomiu 
i niektórych powiatach najwięcej 
głosów poparcia uzyskał młodszy 
wiekiem Krzysztof Gawkowski. 
Fotkę pstryknęliśmy w siedzibie 
SLD w Radomiu. 

Wybierali szefa SLD

 W Wielkiej 
Gali Liderów Pol-
skiego Biznesu 
w stołecznym Te-
atrze Wielkim – 
Operze Narodowej 
uczestniczyła gru-
pa biznesmenów 
z d o m i n o w a n a 
przez panie. Jerzy 
Kowal, Kanclerz 
Radomskiej Loży 
BCC, wyglądał 
wyniośle otoczo-
ny wianuszkiem 
pięknych gustow-
nie przyodzianych 
bizneswomen.

Kanclerz bizneswomen...


