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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comCO Z TERMINALEM? 

SĄ ODWOŁANIA
W poniedziałek miały zostać otwarte koperty w przetargu na zaprojektowanie 
i budowę terminala Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radom-
skiego Czerwca 1976 roku, ale termin zostały wydłużony o tydzień – do 28 paź-
dziernika. Dlaczego? Wpłynęły odwołania, które PPL teraz przeanalizuje.

Do Krajowej Izby Odwoławczej 
odwołały się trzy fi rmy, tj. Budimex, 
Mirbud ze Skierniewic i Hochtief 
Polska. Ich zdaniem, termin na wy-
konanie zamówienia powinien być 

ponad dwa razy dłuższy (początko-
wo zakładano, że będzie to 10 mie-
sięcy), a i termin na składanie ofert 
(21 dni) jest za krótki. Piotr Rudzki, 
rzecznik Państwowych Portów Lot-

niczych (PPL), potwierdza, że od-
wołania zostały złożone przez fi rmy, 
które biorą udział w postępowaniu. 
– Teraz musimy przeanalizować te-
maty, podnoszone w odwołaniach. 

Po dokładniej analizie, będziemy 
mogli mówić o dalszych działa-
niach – powiedział rzecznik, do-
dając, że termin składania ofert 
został wydłużony do 28  paź-
dziernika.

Jak czytamy na innpoland.pl, 
Budimex np. zarzuca Portom 
Lotniczym, że w harmonogra-
mie nie uwzględniły czasu na 
czynności odbiorowe. Realny 
termin na uzyskanie prawo-
mocnego pozwolenia na użyt-
kowanie, to według największej 
fi rmy budowlanej – 22 miesiące 
od podpisania umowy, a  więc 
ponad dwa razy dłużej, niż za-
łożył PPL.

„Mirbud w drugim odwoła-
niu pisze, że na wykonanie za-
mówienia potrzeba dwóch lat, 
a Hotchief Polska szacuje real-
ny termin na 24–30 miesięcy” 
– czytamy dalej.

Przypomnijmy, że przedmio-
tem zamówienia jest wybudo-
wanie obiektu o  powierzchni 
30 tys. m.kw., w którym będzie 
30 stanowisk check-in, dziewięć 
– kontroli bezpieczeństwa, zaś po 
osiem – kontroli dokumentów 
przy wylotach i przylotach. Po-
nadto w terminalu będzie 10 bra-
mek wylotowych i trzy karuzele 
do odbioru bagażu. W budynku 
będzie także duża strefa komer-
cyjna z punktami gastronomicz-
nymi i handlowymi.

 radom24.pl

RCS: Rozstrzygnięcie 
przetargu 
uprawomocnione
Dotacja przyznana na budowę Radomskiego Centrum 
Sportu przy ul. Struga, jest bezpieczna. Minister-
stwo Sportu i Turystyki podpisało bowiem aneks do 
umowy i mamy czas na wykorzystanie budżetowych 
pieniędzy do końca przyszłego roku – poinformował 
prezydent Radosław Witkowski.

To nie koniec dobrych informa-
cji ws. dokończenia budowy hali 
widowiskowo-sportowej i stadio-
nu dla piłkarzy Radomiaka, gdyż 
w poniedziałek uprawomocniło 
się rozstrzygnięcie przetargu, które 
wygrało konsorcjum fi rm z Erektą 
jako liderem. – To przybliża nas do 
podpisania umowy z wykonawcą, 
który na wykonanie prac będzie 
miał 12 miesięcy – dodaje prezy-
dent Witkowski.

– To jest bardzo dobra informa-
cja, nie wyobrażałem sobie innej 
decyzji. Kolejny krok, to przed-
stawienie przez konsorcjum fi rm 
gwarancji należytego wykonania 
umowy, co stanowi 6% wartości 
kontraktu. Do końca października 
nastąpi podpisanie umowy – po-
wiedział podczas programu „Kon-
trast Plus” w Zebrra.tv, prezydent 
Radomia.

 radom24.pl
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AK TUALNOŚCI

Duża podwyżka 
za wywóz śmieci
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Radomiu mają wzrosnąć średnio 
o 120% – poinformował we wtorek wiceprezydent miasta, Jerzy Zawodnik. Nowe 
stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku – o ewentualnej podwyżce 
zadecydują jednak radni na poniedziałkowych obradach.

Jak tłumaczy zastępca prezyden-
ta Witkowskiego, większa stawka za 
odpady komunalne to efekt noweli-
zacji ustawy rządowej oraz wzrost 
kosztów pracy. – Podobnie jak inne 
samorządy w całym kraju, jesteśmy 
zmuszeni podnieść stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych. 
Uchwałę w  tej sprawie przedsta-
wimy radnym na najbliższej sesji. 
Planowana zmiana to wynik wzro-
stu tzw. opłaty marszałkowskiej 
i  innych kosztów, w tym wzrostu 
cen energii i  płacy minimalnej. 
Nie bez znaczenie jest też to, że my 
mieszkańcy produkujemy coraz 
więcej śmieci. Jedno jednak mogę 
obiecać: radomianie nie zapłacą 
nawet o  złotówkę więcej niż jest 
to niezbędne dla utrzymania sys-
temu odbioru odpadów – mówił 
wiceprezydent Zawodnik.

Obecne stawki za odbiór od-
padów zostały ustalone w  marcu 
2015 roku. Wtedy stawki za odbiór 
odpadów segregowanych zostały 
zmniejszone, ponieważ wpływy 
z opłat od mieszkańców z nawiąz-
ką pokrywały koszty odbioru i za-
gospodarowania śmieci. – Winny 
jest drastyczny wzrost kosztów 

odbioru odpadów. Obecne opłaty 
nie pokryłyby nawet połowy – usły-
szeliśmy na konferencji.

Od 2015 roku wiele się zmieniło. 
W 2018 roku miasto dołożyło do 
gospodarki odpadami z  budżetu 
około 7 milionów złotych. Na tę 
chwilę nie wiadomo, ile trzeba bę-
dzie dopłacić w tym roku. Obecnie 
z  podatku śmieciowego wpływa 
21,1 mln zł do kasy Radomia, jed-
nak koszty funkcjonowania syste-
mu mają wynieść blisko 43 miliony 
złotych.

Dodatkowo od nowego roku 
będą też kary za brak segregacji. 
– Osoby, które nie będą segrego-
wać śmieci, zapłacą 4 razy więcej 
– powiedziała Grażyna Krugły, 
dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego.

Miesięczna stawka za wywóz 
śmieci będzie uzależniona od 
liczby mieszkańców w gospodar-
stwie domowym i powierzchni 
domu. Im większa rodzina i dom, 
tym wyższa będzie opłata.

 źródło: radom24.pl

Iluminacja mostku włączona
Mostek zakochanych w Starym Ogrodzie jest już efektownie podświetlony. 
Z pomysłem montażu iluminacji wystąpili sami mieszkańcy, którzy w zeszłym 
roku zgłosili projekt do Budżetu Obywatelskiego.

W  swoim wniosku argumen-
towali, że atrakcyjna, dynamicz-
na iluminacja będzie przyciągała 
wzrok przechodniów i uatrakcyjni 
parkową przestrzeń. W głosowaniu 
projekt zyskał uznanie radomian.

– To kolejna ciekawa rzecz, 
a przede wszystkim ciekawy pomysł 
mieszkańców. Iluminacja już działa 
i zdecydowanie uatrakcyjnia wygląd 
parku. Kolory światła zmieniają się, 
a  ciekawostką jest to, że w  święta 
państwowe mostek będzie podświe-
tlony na biało-czerwono – mówi wi-
ceprezydent Konrad Frysztak. Przy 
okazji montażu refl ektorów zostały 
też odnowione żelbetowe elementy, 
jak i stalowe balustrady mostu.

Iluminacja mostku zakochanych 
była ostatnim tegorocznym zada-
niem z  Budżetu Obywatelskiego, 
jakie miał do wykonania Wydział 
Inwestycji Urzędu Miejskiego. 

 radom.pl

Uczczono 
św. Jana Pawła II 
pieśnią
W niedzielne popołudnie kościół parafi alny pw. 
Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Jarosła-
wicach rozbrzmiał wspaniałą muzyką. Ks. kan. Antoni 
Koza, proboszcz jarosławickiej parafi i, udostępnił na 
potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 
nawy swego kościoła, by muzyczną opowieścią uczcić 
pamięć papieża Polaka, św. Jana Pawła II.

Koncert rozpoczął nastrojowy 
utwór Ennio Morricone „Obój 
Gabriela” z  filmu „Misjonarz”. 
Liczne prezentacje multimedialne, 
fotografi e i  dokumentalne fi lmy 
przeplatane wspaniałymi pieśnia-
mi w wykonaniu artystów zespołu 
„Sonanto” poprowadziły słucha-
czy przez pełne wzruszenia chwile 
życia „Papieża Tysiąclecia” Karola 
Wojtyły.

Jako ostatni utwór zaśpiewano 
ulubioną pieśń Jana Pawła II, która, 
jak powiedział to w odtworzonym 
fi lmie, towarzyszyła mu przez całe 

życie. „Barkę, którą artyści zespo-
łu „Sonanto” zaśpiewali wspólnie 
ze słuchaczami tego wspaniałego, 
papieskiego misterium.

Koncert „Muzyczna opowieść 
o życiu i pontyfi kacie Karola Woj-
tyły” zrealizowany został w ramach 
projektu pt. „Cześć polskiej ziemi” 
– cykl koncertów w Gminie Wola-
nów z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Organizatorem wydarzenia było 
Gminne Centrum Kultury i Urząd 
Gminy Wolanów.

 JaL

Zespół „Sonanto” muzyczną opowieścią przypomniał postać św. Jana Pawła II

Wójt Ewa Markowska-Bzducha podziękowała artystom 
za wspaniałe muzyczne chwile kwiatami

„Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II zaśpiewano na stojąco
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Jubilaci 
z Dylewa
Samorządowcy gminy Mogielnica fi nansują działalność 
aż 13. jednostek OSP nie dlatego, że taka jest polska tra-
dycja, lecz skłania ich do tego wynikająca z przekonania 
troska o bezpieczeństwo mieszkańców.

Tak zachowuje się dr Sławomir 
Chmielewski, wybierany od wielu 
kadencji przez większość głosujących 
mieszkańców burmistrzem Gminy 
i Miasta Mogielnica. Tak zachowali 
się radni miasta i gminy Mogielnica, 
licznie towarzyszący burmistrzowi 
Chmielewskiemu w  uroczystym 
apelu OSP w Dylewie. Udowodnili 
to podejściem do jubilatki, która kil-
kanaście dni temu obchodziła wraz 
z liczną grupą mieszkańców i gości 
jubileusz 70-lecia działalności.

 Kilka lat temu groziło tej jedno-
stce wykreślenie z rejestru z powo-
du stagnacji. Ale to już przeszłość, 
a podczas uroczystości jubileuszo-
wej jej sztandar został udekorowany 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, przyznanym uchwałą 
Prezydium ZG ZOSP RP w Warsza-
wie. Srebrny Medal otrzymał prezes 
OSP dh Jacek Marzec, zaś Medale 
Brązowe druhowie: Arkadiusz Bi-
liniak, Andrzej Jakubczak, Czesław 
Jakubczak, Łukasz Marzec i Arka-
diusz Szymański. Odznaką Strażak 
Wzorowy został wyróżniony dh 
Adrian Jakubczak. 

Marszałek Adam Struzik uho-
norował jubilatkę Pamiątkowym 
Medalem PRO MASOVIA. Kilku 
druhów zostało wyróżnionych 
marszałkowymi dyplomami uzna-
nia. Burmistrz Sławomir Chmie-
lewski, w trudnej dla OSP sytuacji, 
podał druhom z Zarządu pomocną 
dłoń, polegającą m.in. na przyzna-
niu środków na rozbudowę remizy, 
która w dniu jubileuszu – poświę-
cona przez ks. dziekana Arkadiusza 
Wiktorowicza i uroczyście przeka-
zana – będzie spełniała także rolę 
wiejskiego domu kultury.

 Godną uznania rolę w ożywie-
niu w ostatnich latach działalności 
OSP w Dylewie odegrał jej Zarząd, 
pod prezesurą dh. Jacka Marca, peł-
niącego stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w  Tarczynie, powiat Piaseczno. 
Jako mieszkaniec Dylewa skupił 
w OSP i wokół niej grono pasjo-
natów w  różnym wieku oraz na-
wiązał współpracę z samorządem 
Mogielnicy. Burmistrz Sławomir 
Chmielewski w  sentymentalnym 
wystąpieniu nazwał go bohate-
rem. Przyznał, że burmistrzowska 
przychylność do Dylewa wynika też 
z tego, że pracował tu niegdyś jego 
dziadek. Jako dziecko, przycho-
dził Sławomir do Dylewa z babcią. 
Sentyment wzmocniła aktywność 
prezesa Jacka Marca i wielu druhów 
oraz mieszkańców sołectwa. Sołtys 
Dylewa Arkadiusz Szymański jest 
jednocześnie skarbnikiem OSP. 
Wiele uznania ma burmistrz dla 
pań – radnej Agnieszki Malinow-
skiej i  Anety Jakubczak, których 
zaangażowanie w  wodociągowa-
nie i kanalizację wsi zasługuje nie 
tylko na słowne uznanie, lecz także 
wspieranie sołectwa przez samo-
rząd gminy Mogielnica.

Jubilatka z Dylewa przygotowa-
ła okazałą uroczystość. Lista osób 
imiennie zaproszonych przekroczy-
ła setkę. Po mszy świętej w kaplicy, 
pododdziały druhów-strażaków, 
na czele z  plutonem honorowym 
i  pocztami sztandarowymi oraz 
zaproszeni goście w rytmie melo-
dii marszowych Orkiestry Dętej 
przemaszerowali na plac apelowy 
przed strażnicę OSP. Po meldunku 
dowódcy uroczystości – naczelnika 
OSP w Dylewie dh Arkadiusza Bi-
liniaka – złożonego Wiceprezesowi 
ZOSP RP Mazowsza dh Zbigniewo-
wi Gołąbkowi i wysłuchaniu hym-
nu państwowego, powitał prezes dh 
Jacek Marzec m.in. posła Mirosła-
wa Maliszewskiego, radnego sejmi-
ku Leszka Przybytniaka, radnego 
powiatu grójeckiego Michała Pru-
sia, wspomnianego dh. Zbigniewa 
Gołąbka oraz gospodarzy miasta 
i gminy Mogielnica – dra Sławo-

mira Chmielewskiego i Grzegorza 
Michalskiego – przew. RM oraz to-
warzyszących im radnych i przed-
stawicieli służb samorządowych, 
po czym zapoznał uczestników 
uroczystości z 70-letną historią.

Zapoczątkowało ją 3 sierpnia 
1948 r, zebranie 46 mieszkańców 
Dylewa, Odcinków Dylewskich, 
Sielec i  Modrzewiny zakończone 

Przemarsz na plac apelowy

wybraniem władz OSP. W  skład 
Zarządu weszli: Szczepan Lenart 
– prezes, Józef Bąk – komendant, 
Jan Marzec – wiceprezes, Ludwik 
Balcerzak – skarbnik, gospodarzem 
został Władysław Wojciechowski, 
a  sekretarzem Adam Sałek. Ko-
lejnymi jej prezesami byli: Piotr 
Figurski, Jakub Kucharczyk, Jan 
Balcerzak, Benedykt Jakubczak 
i pełniący tę funkcję Jacek Marzec.

 Gminny szef OSP dh Walde-
mar Fetraś i  burmistrz Sławomir 
Chmielewski wręczali odznaki za 

wysługę lat, zaczynając od dru-
hów z 60-letnim stażem: Wiesława 
Łojszczyka, Jana Balcerzaka i Jana 
Witonia. 45 lat pełni służbę Cze-
sław Jakubczak. Listę 20-latków, 
członków obecnego Zarządu OSP 
otwiera obecny jego prezes Jacek 
Marzec. Pozostali to: Arkadiusz Bi-
liniak – naczelnik, Łukasz Marzec 
– sekretarz, Arkadiusz Szymański 
– skarbnik i  Andrzej Jakubczak. 
Gospodarzem jednostki jubilatki 
jest dh Wiesław Łojszczyk. 

 (M.K)

Gratulacje od burmistrza

Wiceprezes ZOSP RP Mazowsza Zbigniew Gołąbek dekoruje sztandar jednostki jubilatów 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Prezes OSP dh Jacek Marzec wita uczestników jubileuszowej uroczystości

Burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski honoruje druhów odznaką „Za wysługę lat”

Wbijanie 
gwoździ 
w pamiąt-
kową ta-
blicę było 
ważnym 
fi nałowym 
punktem 
uroczy-
stości 
w Dylewie
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Otwarcie Centrum Medycznego 
PZU Zdrowie 
Polmedic w Radomiu

16 października ofi cjalnie otwarto Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic 
w Radomiu. W nowoczesnej placówce klienci PZU Zdrowie będą mogli sko-
rzystać z szerokiej oferty w komfortowych warunkach.

Centrum Medyczne PZU Zdro-
wie Polmedic to największa radom-
ska sieć placówek zdrowotnych, 
złożona z siedmiu oddziałów. Nowo 
otwarty budynek przy ul. Granicz-
nej 24 jest najnowocześniejszy pod 
względem wnętrz i  wyposażenia 
spośród wszystkich lokalizacji. 
Placówka oferuje usługi medyczne 
z zakresu konsultacji specjalistycz-
nych, diagnostyki laboratoryjnej 
i obrazowej. Na miejscu znajdują 
się urządzenia, za pomocą których 
pacjent może skorzystać m.in. z ba-
dań: RTG, USG, KTG, densytome-
trii oraz badań alergologicznych.

– Niewątpliwie największymi za-
letami Centrum Medycznego PZU 
Zdrowie Polmedic w Radomiu jest 
wspaniała kadra medyczna i nowo-
czesny sprzęt. Wierzę, że bardziej 
zaawansowana technologia daje 

komfort i satysfakcję lekarzowi, jak 
również pomaga dokładniej i szyb-
ciej diagnozować różnego rodzaju 
schorzenia. Dużym walorem są tak-
że mądrze zaprojektowane wnętrza, 
w których rodzice oraz ich pociechy 
będą czuć się bardziej komfortowo 
– powiedziała podczas uroczysto-
ści Julita Czyżewska, prezes PZU 
Zdrowie.

Dodatkowym atutem placówki 
są wnętrza zaprojektowane zgodnie 
ze standardami wizualnymi PZU 
Zdrowie, czyli w  sposób sprzy-
jający dobremu samopoczuciu 
pacjentów. Do wykończenia pla-
cówki użyto drewnianych elemen-
tów ocieplających przestrzeń oraz 
ozdobnych tapet nawiązujących 
do tradycji medycyny herbarium. 
Z myślą o najmłodszych w części 
pediatrycznej została przygoto-

Symbolicznego przecięcia wstęgi oznajmiającego otwarcie Centrum Medycznego PZU Zdrowie 
dokonali prezesi – Julita Czyżewska i Edmund Holinko

wana specjalna strefa z  interak-
tywnymi grami. Dla ich rodziców 
z kolei stworzono pomieszczenie, 
w którym można swobodnie prze-
winąć i nakarmić dziecko, a także 
podgrzać posiłek.

– W centrum naszej uwagi zawsze 
stoi pacjent, jego potrzeby i oczekiwa-
nia. Zależy nam, aby i dorośli i dzieci 
czuli się zaopiekowani, dobrze leczeni 
i wyjątkowo potraktowani, stąd tak 
duży nacisk kładziemy nie tylko na 

Szerzej omawiają te sprawy 
Julita Czyżewska Prezes Zarządu 
PZU Zdrowie SA w  Warszawie 
i Edmund Holinko Prezes Zarzą-
du Centrum Medycznego PZU 
Zdrowie Polmedic w  Radomiu, 
z  którymi przeprowadziliśmy 
rozmowy.

Obecnie PZU Zdrowie posiada 
w  swojej ofercie 2 200 placówek 
partnerskich w ponad 570 miastach 
w Polsce, a od kilku lat buduje wła-
sną sieć liczącą blisko 100 placówek 
medycznych, m.in. w Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, 
Częstochowie, Radomiu, Płocku 
i Opolu. Kolejne otwarcia plano-
wane są jeszcze w tym roku.

profesjonalną kadrę lekarską, ale 
i mądrze zaprojektowane wnętrza – 
oznajmiła Aleksandra Agatowska, 
Członek Zarządu PZU Życie S.A.

Uczestniczący w  uroczystości 
przedstawiciele radomskiej służ-
by zdrowia i  miejscowych władz 
samorządowych i  placówek Cen-
trum Medycznego PZU Zdrowie 
Polmedic w  Radomiu dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami w rozmo-
wach kuluarowych.

Uczestnicy uroczystości

Przestronna recepcja

Kącik zabaw dla dzieci Tu można przewinąć i nakarmić dziecko 
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Radom przykładem 
i wzorem 

do naśladowania

Pod szyldem 
Centrum Medycznego 

PZU Zdrowie Polmedic Radom
Wywiad z Julitą Czyżewską, 

Prezesem Zarządu PZU Zdrowie
Rozmowa z Edmundem Holinko, 

Prezesem Zarządu Centrum Medycznego Polmedic w Radomiu
 Pani Prezes, Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń jest krajowym poten-
tatem w wielu dziedzinach biznesu. 
Z dobrym odbiorem społecznym przyj-
mowana jest też kolejna inicjatywa 
realizowana pod nazwą PZU Zdrowie.

– Kilka lat temu zastanawialiśmy 
o jaką gałąź rozszerzyć działalność 
Grupy PZU. Mieliśmy wiele róż-
nych pomysłów, ale postanowili-
śmy zapytać o nie naszych klien-
tów. To oni podpowiedzieli nam, 
w  jakim kierunku PZU powinno 
rozwijać swoją działalność. Wska-
zali na zdrowie jako dziedzinę, 
w  którą trzeba się zaangażować. 
Stąd pomysł na PZU Zdrowie jako 
operatora medycznego. W ramach 
Grupy PZU od wielu lat ubezpie-
czamy i wypłacamy miliony świad-
czeń z tytułu ciężkich zachorowań, 
leczenia szpitalnego oraz wypad-
ków zaistniałych z  przeróżnych 
przyczyn. Doskonale wiemy, jakie 
są problemy zdrowotne i  z  czym 
się borykają polscy pacjenci, co 
ich najbardziej boli. Dlatego stwo-
rzyliśmy spółkę pod nazwą PZU 
Zdrowie, dedykowaną do koordy-
nowania leczenia naszych klientów. 
Dziś jesteśmy dla nich swego ro-
dzaju przewodnikiem medycznym, 
dzięki któremu szybko rozwiązują 
problemy zdrowotne, które ich 
dotykają.
 Skąd pozyskujecie nowych klientów 

czyli pacjentów? Pytam, gdyż prawie 
każdy obywatel naszego kraju jest już 
przypisany jakiejś placówce medycz-
nej, lekarzowi rodzinnemu itp.

– W  naszej sieci medycznej 
leczymy już około 3 miliony pa-
cjentów, którzy fi nansują te usługi 
z  różnych źródeł. Pierwszym są 
zakłady pracy fundujące swoim 
pracownikom ubezpieczenia zdro-
wotne. Firmy chętnie rozszerzają 
ubezpieczenia życiowe o ochronę 
zdrowia, gdyż jest to jeden z klu-
czowych benefitów pozapłaco-
wych. Drugim źródłem są funk-
cjonujące w fi rmach od wielu lat 
abonamenty medyczne. Kolejny 
obszar, to medycyna pracy. Z na-
szych usług korzystają również pa-
cjenci indywidualni. Warto także 
zaznaczyć, że jesteśmy też świad-
czeniodawcą usług zdrowotnych 
w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Przez ostatnie 4 lata PZU 
Zdrowie bardzo intensywnie roz-
wijał sieć własnych placówek me-
dycznych, których w całym kraju 
mamy już 98. Budowaliśmy je od 
podstaw lub przejmowaliśmy już 
funkcjonujące na rynku podmioty 
medyczne. Nasze przychodnie są 
dostępne w wielu miastach Polski, 
m.in. w Warszawie, Gdańsku, Po-
znaniu, Katowicach, Częstochowie, 
Opolu, Radomiu czy Płocku. Do 
końca tego roku poszerzymy na-
szą sieć o kolejne placówki. Żeby 
zapewnić klientom szybki dostęp 
do lekarza, dobrą diagnozę i sku-

teczną pomoc medyczną, współ-
pracujemy też z 2200 partnerami 
w 570 miastach w całej Polsce.
 Domyślam się, że Radom dołączył 

do sieci PZU Zdrowie dzięki zbiegowi 
sprzyjających okoliczności? 

– Radomskie placówki dołączyły 
do naszej sieci w 2016 roku. Była 
to jedna z naszych najlepszych de-
cyzji korporacyjnych poprzedzona 
wnikliwą analizą rynku. Radom 
jest przykładem i wzorem godnym 
naśladowania. Chodzi o kadrę za-
rządczą, administracyjną i najważ-
niejszą – medyczną zatrudnioną 
w 7 placówkach. Również istotny 
jest sprzęt medyczny. Nasza nowa 
placówka jest doskonale wyposa-
żona, najlepiej spośród wszystkich 
w  tej lokalizacji. Nasi pacjenci 
mogą wykonać badania RTG, 
USG, KTG, alergologiczne oraz 
densytometrię. Wierzę, że bardziej 
zaawansowana technologia daje 
komfort i satysfakcję lekarzowi, jak 
również pomaga dokładniej i szyb-
ciej diagnozować różnego rodzaju 
schorzenia. Nowo otwarty budynek 
przy ul. Granicznej 24 jest również 
bardzo nowoczesny pod wzglę-
dem wnętrz – są mądrze zaprojek-
towane. Dużą uwagi poświęcamy 
rodzicom i najmłodszym pacjen-
tom. Chcemy by czuli się u nas bez-
piecznie i komfortowo. To wszystko 
sprawia, że jesteśmy bardzo dumni 
z tego miejsca, a wielu naszych pra-
cowników przyjeżdża do Radomia 
czerpać inspiracje. Wiele tu doko-
nano. Wiele zrobiliśmy wspólnie, 
choć pomysłodawcą kompleksu 
i  organizatorem nowo otwartej 
placówki wchodzącej skład Cen-
trów Medycznych PZU Zdrowie 
Polmedic w  Radomiu jest prezes 
Edmund Holinko i  jego najbliżsi 
współpracownicy. Pomogliśmy im 
w przystosowaniu nowej placówki 
do specyfi ki i standardów obowią-
zujących w PZU Zdrowie.
 Dziękuję Pani Prezes za cenne in-

formacje.
– Pozdrawiam Czytelników Ty-

godnika Radomskiego.

 Panie prezesie, jest Pan człowie-
kiem o dużych zasługach dla spółki 
Polmedic w Radomiu, od 3 lat roz-
wijającej się jeszcze dynamiczniej 
pod szyldem PZU Zdrowie. Proszę 
o kilka słów refl eksji dotyczącej 
przebytej drogi.

– Jestem w zarządzie Polmedic 
Sp. z o.o. od prawie 7 lat. Spół-
ka powstała w 2001 r., a nazwa 
Polmedic pojawiła się ofi cjalnie 
w 2013 roku. W tym momencie 
nasza sieć placówek to 7 lokaliza-
cji na terenie Radomia. Mieszczą 
się w nich: 4 zespoły poradni spe-
cjalistycznych, 4 zespoły lekarzy 
rodzinnych, 3 poradnie rehabi-
litacji, oddział szpitala jednego 
dnia (w zakresie ortopedii, otola-
ryngologii, ginekologii, urologii, 
chirurgii ogólnej i plastycznej), 
medycyna pracy, medycyna es-
tetyczna i  chirurgia plastyczna 
oraz radiologia.

U  podstaw naszej strategii 
biznesowej leży rozwój. Świa-
dectwem tego jest ilość posia-
danych przez nas placówek oraz 
nowo otwarte Centrum Medycz-
ne przy ul. Granicznej 24. Od 
20 maja br. nasi pacjenci mogą 
korzystać z nowoczesnej lokali-
zacji mieszczącej zespół poradni 
specjalistycznych, POZ dla dzie-
ci oraz pracownie diagnostyczne 
(RTG, USG, densytometria). Już 
niebawem również nasze pozo-
stałe placówki będą wykończone 
w standardach wizerunkowych 
PZU Zdrowie, które na ten mo-
ment możemy obserwować na 
Granicznej.

Oprócz zmian wizerunko-
wych podejmujemy stale inwe-
stycje mające na celu unowocze-
śnienie zaplecza sprzętowego. 
Nabyliśmy nowoczesne USG, 
KTG densytometr, planujemy 
też zakup kolejnych urządzeń 
diagnostycznych. 

Stawiamy również na rozwija-
nie i powiększanie naszej kadry 
medycznej.

W rezultacie świadczymy usługi 
medyczne na rzecz coraz większej 
liczby pacjentów.
 Czy Wasze placówki już tworzą za-

planowany kompleks, jakąś całość?
– „Kompleksowość” to na pew-

no słowo dobrze określające zakres 
naszych usług. 

W  placówkach Centrum Me-
dycznego PZU Zdrowie Polmedic 
pacjent skorzysta z  podstawowej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
badań diagnostycznych i  laborato-
ryjnych, zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz chirurgicznych. Może wygod-
nie zapisać się na wizytę: online na 
www.radom.pzuzdrowie.pl oraz te-
lefonicznie pod numerem 48 386 90 
60, a także we wszystkich recepcjach 
naszych placówek. Dzięki wdrożo-
nym rozwiązaniom elektronicz-
nym i komunikacyjnym tworzymy 
sprawnie i skutecznie funkcjonują-
ce Centrum Medyczne, co pozwala 
nam świadczyć opiekę zdrowotną na 
najwyższym poziomie. 

Istotny z  punktu widzenia pa-
cjenta jest sposób świadczenia 
usług: oferujemy opiekę w ramach 
umów z  NFZ oraz komercyjnie, 
a  także w  postaci abonamentów 
medycznych, tzw. IPOM. 

 Gdzie zlokalizowane są placówki 
Centrum Medycznego PZU Zdrowie 
Polmedic?

– Mamy 7 placówek ulokowa-
nych w  strategicznych punktach 
na terenie całego Radomia: ul. Gra-
niczna 24, ul. Okulickiego 74 i 76, 
ul. Osiedlowa 9, ul. Toruńska 1, 
ul. 1905 Roku 20, ul. Aleksandro-
wicza 5. Poszczególne lokalizacje 
włączaliśmy systematycznie do 
naszej sieci. Dzięki wdrażanym 
rozwiązaniom i  inwestycjom mo-
żemy pochwalić się usługami, które 
posiadamy jako jedyni w regionie, 
np. zabiegi rehabilitacyjne wyko-
nywane w kriosaunie, czy zabiegi 
medycyny estetycznej z wykorzy-
staniem niechirurgicznych nici 
lift ingujących.

Wprowadziliśmy również System 
Zarządzania Jakością zgodnie z nor-
mą ISO 9001:2008, a wysoka jakość 
świadczonych usług jest systematycz-
nie monitorowana przez prowadzone 
badania satysfakcji pacjenta. 
 Centrum Medyczne PZU Zdrowie Po-

lmedic zatrudnia już…?
– Zatrudniamy już 370 osób, 

w tym 160 lekarzy różnych specja-
lizacji, 65 pielęgniarek i położnych, 
40 fi zjoterapeutów, 8 techników 
RTG. Wspomagają nas także leka-
rze różnych specjalizacji w Warsza-
wy, Lublina i Kielc.
 A ilość pacjentów?

– Przyjmujemy już ok. 40 tys. pa-
cjentów miesięcznie, z czego w no-
wej placówce przy ul. Granicznej 24 
– 8 tys. z możliwością zwiększenia 
ich liczby do 12–15 tys. Nastąpi to 
po otwarciu kolejnych gabinetów 
lekarskich przy ul. Granicznej 24. 

Aktualnie naszym pilnym zada-
niem jest też oznakowanie do koń-
ca tego roku jednolitym, czytelnym 
logotypem PZU Zdrowie wszyst-
kich naszych placówek spod znaku 
Polmedic.
 Dziękuję za rozmowę, która z pew-

nością zainteresuje nie tylko miesz-
kańców Radomia.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Centrum Medyczne 
PZU Zdrowie Polmedic

• Graniczna 24 

• Okulickiego 74 i 76 

• Osiedlowa 9 

• Toruńska 1 

• 1905 Roku 20 

• Aleksandrowicza 5

tel. 48 386 90 60, 

radom.pzuzdrowie.pl

 pakiety medyczne indywidualne: 
691 161 368

 pakiety medyczne dla fi rm: 
691 161 256

Julita Czyżewska, 
Prezes Zarządu PZU Zdrowie

Edmund Holinko, 
Prezes Zarządu CHM Polmedic

Nowa siedziba 
przy ul. Granicznej 24… 
prosto spod igły
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

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, staro-
stwo@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, 
gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl
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Był wielki bój 
pod Anielinem 
i Laskami

W dniach 23–26 października 1914 roku rozegrała się jedna z ważniejszych bitew 
I Brygady Legionów Polskich. 19 lat później, 19 listopada 1933 roku odsłonięto 
przy stacji kolejowej w Żytkowicach mauzoleum skrywające prochy poległych 
w tej walce legionistów.

W 105. rocznicę tej bitwy, u stóp 
mauzoleum, zgromadził się tłum 
uczestników uroczystości. Przybyły 
delegacje z pocztami sztandarowy-
mi związków kombatanckich, szkół 
i  służb mundurowych. Stawili się 
licznie mieszkańcy gminy Garbat-
ka-Letnisko i samorządowcy, m.in. 
starosta kozienicki Andrzej Jung 
i  wicestarosta Józef Małaśnicki, 
burmistrz Kozienic Piotr Kozłow-
ski i wiceburmistrz Dorota Stępień, 
wójt gminy Pionki Mirosław Zió-
łek. Władze gminy reprezentowali 
wójt Teresa Fryszkiewicz, przewod-
niczący RG Włodzimierz Mazur 
i sekretarz UG Marzena Pomarań-
ska. Przybyli również posłowie Da-
riusz Bąk, Leszek Ruszczyk i radny 
sejmiku Leszek Przybytniak. 

Uroczystość rozpoczął koncert 
pieśni niepodległościowych i  le-
gionowych w wykonaniu Roberta 
Grudnia oraz Sylwii Studzińskiej 
i Krzysztofa Iwańczuka. 

Polową mszę święta odprawili: 
ks. ppłk. Kryspin Rak, ks. ppłk. 
Stanisław Drąg oraz proboszcz pa-
rafi i w Bogucinie ks. Bogdan Piwko.

Kompanię honorową wystawi-
ła 42. Baza Lotnictwa Szkolnego 
w  Radomiu. Apel poległych po-
prowadził mjr Rafał Łyżwa.

Jak co roku, dalsza część uro-
czystości odbyła się na polach wsi 
Brzustów, gdzie stanęło w  szran-
kach około 100 rekonstruktorów 
z  Mszczonowa, Lublina, Zamo-
ścia, Radomia, Pionek, Garbatki, 
Iłży i Piaseczna. Swój premierowy 
występ miała w inscenizacji armata 
75 mm wz. 02/26 Putiłówka „Pra-

Wójt Teresa Fryszkiewicz podziękowała wszystkim za uczczenie 
pamięci legionistów spod Lasek i Anielina

wosławna” należąca do Szwadronu 
Kozienickiego 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatk– Letni-
sko. Przebieg zmagań relacjonował 
radomski historyk Przemysław 
Bednarczyk. 

Uroczystość 105. rocznicy bitwy 
pod Anielinem i Laskami została 
sfi nansowana ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego, a partnerem wydarzenia była 
ENEA Wytwarzanie.  JaL

Na uroczystość licznie przybyli parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych

Mimo ciężkich zmagań nie zabrakło uśmiechu przy pamiątkowym zdjęciu Widowisko oglądano nawet z „wysokich trybun” 

Kwiaty dla bohaterów od władz gminy: wójt Teresy Fryszkiewicz oraz sekretarz 
UG Marzeny Pomarańskiej i przewodniczącego RG Włodzimierza Mazura

Na pole bitwy wkroczyła „szara piechota” Józefa Piłsudskiego

Popisy kawalerii wzbudzały uznanie tłumnie przybyłych do Brzustowa widzów

Ta walka to nie przelewki
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 Tak to już czasem bywa. Niestety widać to często dopiero po zrzuceniu 
zdjęć na komputer. I tym razem złośliwy chochlik spłatał fi gla. Miało być 
sympatyczne, pamiątkowe zdjęcie z uroczystości 105. rocznicy bitwy pod 
Anielinem i Laskami wójta gminy Garbatka-Letnisko Teresy Fryszkiewicz 
z posłem Leszkiem Ruszczykiem i radnym sejmiku Leszkiem Przybytnia-
kiem, a tymczasem jednego z panów przesłonił cień. Nie tak miało być. 

 Inscenizacja historyczna to prawie jak praca „na żywym organizmie”. 
Nie ma możliwości „strzelenia dubla”, jak przy realizacji fi lmu. Reżyser 
i autor scenariusza Przemysław Bednarczyk do ostatniej chwili koordyno-
wał pracę z dźwiękowcem, którym – podczas dziewiątej inscenizacji bitwy 
pod Anielinem i Laskami w Brzustowie – był znany z licznych imprez 
w gminie Garbatka Czesław Przerwa.

 Widząc szefa Szwadronu Ziemi Kozienickiej Pawła Kibila na uro-
czystości 105. rocznicy bitwy pod Anielinem i Laskami w Żytkowicach, 
nasunęło nam się automatycznie skojarzenie, a w uszach zabrzmiała pieśń: 
„Jedzie, jedzie na „Kasztance”. Siwy strzelca strój. Hej, hej Komendancie”. 
Pieśń, pieśnią ale prawda jest inna. Paweł Kibil stwierdził kiedyś, że nikt 
nie zobaczy go nigdy na kobyle. I tego się trzyma. „Kasztanką” tym razem 
był dorodny wałach rasy wielkopolskiej o wdzięcznym imieniu „Jasiek”.

 Wymiana opinii, podczas 
otwarcia przy ul. Granicznej 24 
w Radomiu Centrum Medycz-
nego PZU Zdrowie Polmedic, 
przybrała formę pogawędek ku-
luarowych. Prowadzili je prezesi: 
Julita Czyżewska i Edmund Ho-
linko podchodząc do osób roz-
mawiających w małych grupach. 
Więcej o otwarciu w Radomiu 
Centrum Medycznego PZU 
Zdrowie na stronach  4-5. 

 Nie udało się Lewicy wywalczyć mandatu w okręgu wyborczym nr 17, choć podczas liczenia głosów 
radość w radomskiej siedzibie SLD była duża, szczególnie wśród młodej generacji. Patryk Fajdek uzy-
skał przecież ponad 12 tys. głosów, a lista KW SLD w samym Radomiu – ponad 10-procentowe poparcie. 
49 mandatów poselskich kraju, to jednak duży sukces.

 Tym razem już XXXI Radomskie Dni Techniki są odmienne, bardziej urozmaicone. Odbywają się 
w Wydziale Mechanicznym UTH z tej racji, że Dom Technika przy ul. Krukowskiego został spieniężony. Na 
nowy będzie trzeba trochę poczekać. W poniedziałek wręczono nagrody X Radomskiego Lauru Techniki. 
We wtorek rozpoczęła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Prof. nadzw. dr hab. inż. 
Krzysztof Śmiechowski, Prezes Zarządu RRFSNT NOT wygłosił wykład pt. „Przemysł 4:0”. Z kolei dr hab. 
Andrzej Pachulski, dziekan Wydziału Mechanicznego omówił też interesujący temat: Cyfrowa inżynieria 
mechaniczna. Na zdjęciu: obaj naukowcy oraz prowadzący I sesję prof. Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. 
Jarosław Bartnicki i dyrektor Biura RRFSNT NOT Paweł Kubicki (z prawej) podczas otwarcia VI Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej. 

PO(D)GL ĄDY

Jak pech, to pech

Reżyserka

Kasztan nie „Kasztanka”

W kuluarach 
swobodniej…

Radość była duża…

W Radomskie Dni Techniki


