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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comPOD ZNAKIEM 

ELEKTROMOBILNOŚCI
Radomscy inżynierowie i technicy, współdziałający z mazowieckimi, zainaugurowali 
5 października, z uwagi na pandemię korona wirusa w systemie zdalnym, 
doroczne III Mazowieckie Dni Techniki. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT była gospodarzem tych trzech spotkań inauguracyjnych. 

Przypomnijmy hasła wspól-
nych mazowieckich Dni Techniki: 
„Inżynierowie dla Niepodległej”, 
„Integracja – człowiek i maszyna” 
oraz „Elektromobilność” pojmo-
wana jako zespół działań związa-
nych z  napędem elektrycznym. 
Tym razem w  dużym stopniu 
ukierunkowanym jednak na mo-
toryzację.

Przypomniał o  tym profesor 
UTH dr hab. Krzysztof Śmiechow-
ski, który jako prezes RRFSNT 
NOT otworzył także XXXII Ra-
domskie Dni Techniki. Poinfor-
mował, że stowarzyszenia zrze-
szone w NOT działają w Radomiu 
od 1951 roku. Początki elektro-
mobilności sięgają ostatnich de-
kad XIX wieku. Witając prezesów 
i dyrektorów organizacji z War-
szawy, Ciechanowa, Ostrołęki, 
Płocka i Radomia nadmienił, że 
każda z nich ma swoją historię, 
tradycje i osiągnięcia w tworzeniu 
i realizacji własnych programów 
oraz udział w organizacji Mazo-
wieckich Dni Techniki.

Prowadzący zdalną inaugu-
rację Paweł Kubicki, dyrektor 
biura RRFSNT NOT, poprosił 
o wystąpienie Ewę Mańkiewicz-
-Cudny, Prezes RFSNT NOT. Pre-
zes poinformowała, że federacja 
zrzesza obecnie około 100 tysięcy 
członków działających w 39 sto-
warzyszeniach. Przypomniała, 
że w okresie II Rzeczypospolitej, 
w  której też występowały duże 
konfl ikty polityczne, głosy Inży-
nierów i techników były bardziej 
doceniane niż obecnie. Przykła-
dem jest choćby COP, którego 
ważnym ośrodkiem był Radom. 
Apelowała też o  włączanie do 
tematyki technicznej m.in. przez 
naukę w szkołach o profi lu tech-
nicznym oraz uczestnictwo mło-
dzieży w konkursach i olimpia-
dach.

Region radomski ma osią-
gnięcia w tej dziedzinie. Właśnie 

podczas zdalnego spotkania in-
auguracyjnego ogłoszono wyniki 
Okręgowej XIII Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Młody In-
nowator”. Jego zwycięzcą zostali 
uczniowie Zespołu Szkół Elek-
tronicznych w  Radomiu: Jakub 
Starzyński, Bartłomiej Barwicki, 
Amela Siembor i Wiktor Bal. Są 
oni twórcami jednoosobowego 
bezbateryjnego pojazdu solarne-
go prezentowanego na pokazie. 
Nagrody II i III oraz wyróżnienia 
otrzymują również uczniowie 

innych szkół z Radomia i  re-
gionu.

Dużym zainteresowaniem 
spotkał się wykład inaugura-
cyjny pt. „Fakty i mity na temat 
elektromobilności”, wygło-
szony przez mgr inż. Roberta 
Nowakowskiego, wiceprezesa 
zarządu radomskiej fi rmy Ster 
sp. z  o.o. Firma ta zaprezen-
towała 6 października przed 
Domem Technika samochody 
o napędzie elektrycznym mar-
ki Volkswagen i  Nissan oraz 
innych producentów. Wielkim 
zainteresowanie młodzieży 
cieszył się jednoosobowy bez-
bateryjny pojazd Solaris.

Uczestnicy zdalnej inaugu-
racji podkreślali, że w Polsce 
zarejestrowanych jest tylko 
około 10700 samochodów 
elektrycznych, znacznie wię-
cej hybrydowych, ale aż około 
25 mln pojazdów napędza-
nych benzyną, ropą lub gazem. 
Zwiększaniu na drogach sa-
mochodów elektrycznych nie 
sprzyja ich wysoka cena. Oba-
wy budzi też bezpieczeństwo 
innych użytkowników dróg 
z racji zbyt cichego poruszania 
się pojazdów elektrycznych. 
Specjaliści dowodzą jednak, 
że samochody elektryczne są 
wyposażone w  systemy sa-
mosterujące zabezpieczające 
przed wypadkami użytkow-
ników dróg, w tym także pro-
wadzących je kierowców oraz 
pasażerów. 

Tegoroczne Mazowieckie 
Dni Techniki potrwają do 
końca października. Najwięcej 
wydarzeń odbędzie się w sto-
licy. W Radomiu, 6 paździer-
nika uczestnicy wysłuchali 
w systemie zdalnym dalszych 
wykładów m.in. na temat elek-
tromobilności i  przyszłości 
motoryzacji.

 (M.K.)

Zdalna inauguracja Dni Techniki. Przemawia Prezes RFSNT NOT Ewa Mańkie-
wicz-Cudny. Z prawej u góry Prezes RRFSNT NOT Krzysztof Śmiechowski. 
Na dole (z lewej) dyr. Paweł Kubicki

Dyrektor Paweł Kubicki słucha nowinek technicznych o samochodzie elektrycznym

Jednoosobowy pojazd bezbateryjny 
Solaris nazwali młodzi jego twórcy 
„iPlanetcare”
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

aktywizuje 
w dobie pandemii
Rok 2020 zapamiętamy na długo. Rok, w którym wybuchła pandemia COVID-19 
i wywołała kryzys zdrowotny, gospodarczy i społeczny. W tym czasie wiele urzę-
dów oraz instytucji boryka się z podobnymi problemami organizacyjnymi, jed-
nocześnie starając się w miarę normalnie funkcjonować. O tym, jak radzi sobie 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, rozmawialiśmy 
z Prezesem Zarządu, Panem Zbigniewem Buczmą.

– Z  jednej strony staramy się 
wykonywać swoje zadania tak, 
jak do tej pory. Z drugiej nato-
miast musimy teraz szczególnie 
dbać w swojej pracy o wzajemne 
bezpieczeństwo. W praktyce po-
godzenie obu spraw czasem ro-
dzi problemy – mówi szef biura 
LGD. – W  pierwszym półroczu, 
ze względu na wdrażane ogra-
niczenia i obostrzenia, LGD za-
niechała wszelkich inicjatyw ak-
tywizujących, które wymagałyby 
gromadzenia. Przerwane zostały 
zajęcia ruchowe oraz  z  języ-
ka angielskiego. Teraz, po kilku 
miesiącach, LGD wychodzi z ofer-
tą do mieszkańców obszaru LSR 
(gminy Ciepielów, Gózd, Jastrzę-
bia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, 
Pionki, Miasto Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń) ze 
zdwojoną energią!

„Przygoda w kajaku”– pod taką 
nazwą odbył się ostatni spływ 
kajakowy, który zorganizowało 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój” w niedzielę, 23 sierpnia. 
Wydarzenie na pewno na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich 
26 uczestników, którzy posta-
nowili się zmierzyć z  królową 
polskich rzek – Wisłą i pokonać 
kajakiem jej około 20-kilometro-
wy odcinek na trasie Las Dębo-
wy-Kazimierz Dolny. Spotkanie 
z  koordynatorem całego wyda-
rzenia, przedstawicielem fi rmy 
Dwa żywioły, specjalizującej się 
w podobnych atrakcjach, rozpo-
częliśmy od przypomnienia pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa 

na wodzie. Szerokość koryta Wi-
sły waha się od kilkudziesięciu 
do kilkuset metrów, więc w  sy-
tuacji awaryjnej może okazać 
się, że do brzegu jest bardzo da-
leko. W  okresie niskich stanów 
kajakarz musi umieć odnaleźć 
główny nurt na szeroko rozlanej 
rzece. Zaś podczas wysokiego 
poziomu Wisłą płynie ogromna 
masa wody z  dużą prędkością 
i  porywanie się na spływ w  ta-
kich warunkach, bez znajomości 
technik wiosłowania, asekuracji, 
podstaw ratownictwa może nie 
być dobrym pomysłem. Ekipie 
z LGD towarzyszyli ratownicy na 
łodzi motorowej, dzięki czemu 
nawet mniej wprawni kajakarze 
czuli się pewniej i  bezpiecznie. 
Mimo że pogoda zgotowała nam 
prawdziwego psikusa i cała tra-
sa upłynęła w mniej lub bardziej 
rzęsistym deszczu, wszystkim 
dopisywał znakomity humor. 
Do Kazimierza dopłynęliśmy 
przemoczeni i  lekko zziębnięci, 
ale z szerokimi uśmiechami. Na 
miejscu już czekało ognisko, przy 
którym można było się wysuszyć, 
ogrzać i upiec kiełbaskę. Spotka-
nie upłynęło w przemiłej atmos-
ferze, a żartom z powodu pogody 
nie było końca. 

Natomiast prawdziwie letniej 
pogody oraz urokliwych widoków 
– tego na pewno nie brakowało 
podczas marszu z kijami, zorga-
nizowanego przez LGD. Marsz 
pn. „Kierunek zdrowie” odbył się 
w niedzielę, 13 września, a uczest-
niczyło w nim około 30 pasjona-

tów aktywnego wypoczynku. Tym 
razem udaliśmy się na teren za-
chodniej Lubelszczyzny – do 
Janowca. Tam, pod opieką Fun-
dacji „Bezmiar” i  nieocenionej 
Pani Maryli wraz z zespołem, na 
terenie parku przy Zamku, któ-
ry jednocześnie jest oddziałem 
Muzeum Nadwiślańskiego w Ka-
zimierzu Dolnym nad Wisłą, za-
częliśmy od rejestracji i wszelkich 
procedur związanych z panującą 
pandemią. Koordynatorzy przy-
pominali o zachowaniu odstępów 
lub zakładaniu maseczek, zadbali 
o możliwość dezynfekcji rąk. Na-
stępnie przyszedł czas na dobór 
kijów. Przy okazji uczestnicy do-
wiedzieli się jaka jest zasadnicza 
różnica między kijami do nordic 
walking a kijami trekkingowymi. 
Dużą atrakcją wydarzenia oka-
zała się możliwość wejścia na 
zamkowy dziedziniec i spotkania 
z  charyzmatyczną przewodnicz-
ką w stroju rodem z epoki, która 
z wielkim zaangażowaniem opo-
wiadała o historii Zamku i  jego 

mieszkańców. Największe emo-
cje wzbudziła opowieść o Helenie 
Lubomirskiej – „Czarnej Damie”, 
która to po dziś dzień przechadza 
się po zamkowych zakątkach…

Następnie po solidnej roz-
grzewce oraz szkoleniu z  pra-
widłowej techniki „chodzenia” 
uczestnicy udali się na marsz. 
Nad poprawnością kroków czu-
wały wykwalifi kowane instruk-
torki, z których jedna prowadziła 
grupę, a druga zamykała pochód. 
Siedmiokilometrowy odcinek 
trasy pokonany został w  przy-
zwoitym tempie i z uśmiechami 
na twarzach. Tradycyjnie już, na 
zakończenie imprezy, na uczest-
ników czekało wcześniej przygo-
towane ognisko oraz przekąski. 

Ubiegły weekend, tj. 3–4 paź-
dziernika, także należał do LGD. 
W sobotę, podczas kolejnego już, 
V Zwoleńskiego Jarmarku Kul-
tury, Stowarzyszenie zaprosiło 
wszystkich miłośników muzyki 
ludowej i biesiadnej do wysłucha-
nia występu artystycznego Kape-
li Zdzisława Kwapińskiego oraz 
wspólnej zabawy. W repertuarze 
artystów nie zabrakło mazur-
ków, oberków oraz wielu innych 
skocznych utworów muzycznych. 
W niedzielę zaś, 4 października, 
miały miejsce kolejne już zawody 
wędkarskie z LGD, na które oko-
liczni wędkarze czekają cały rok. 
Impreza odbyła się na łowisku 
w miejscowości Wielgie, Gmina 
Ciepielów. Wietrzna pogoda nie 
zniechęciła żadnego z  40 zapa-
lonych wędkarzy z  terenu LGD. 
Po przeprowadzeniu losowania 
stanowisk, rozpoczęła się zacięta 

rywalizacja w kategorii, kto zło-
wi największą rybę. Po kilku go-
dzinach zmagań okazało się, że 
bezkonkurencyjnym wędkarzem 
był Pan Mieczysław Bernacki 
(3,0 kg), drugie miejsce przypa-
dło Panu Julianowi Kowalskiemu 
(2,68 kg), trzecie zaś – Panu Ta-
deuszowi Osuch (2,66 kg). Zwy-
cięzcy otrzymali cenne nagrody 
w postaci wędek i  kołowrotków 
wędkarskich, ufundowane przez 
Organizatora czyli Stowarzy-
szenie „Dziedzictwo i  Rozwój”, 
a miłym akcentem na koniec był 
wspólny posiłek przy grillu. 

W  bieżącym roku udało się 
także przeprowadzić dwa nabory 
wniosków o przyznanie pomocy 
– zarówno dla przedsiębiorców, 
jak również samorządów. Kolej-
ny raz między wnioskodawców 
rozdysponowano potężną kwotę 
pochodzącą z Europejskiego Fun-
dusz Rolnego. W tej chwili także 
trwają nabory. Do 9 październi-
ka włącznie, marzący o własnym 
biznesie oraz przedsiębiorcy już 
istniejący na rynku mają szansę 
na złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy. Do rozdysponowania jest 
ponad 700 tys. zł. Biuro LGD nie-
ustannie świadczy bezpłatne do-
radztwo, służy pomocą w przygo-
towaniu poprawnej dokumentacji 
aplikacyjnej, szkoli chętnych do 
ubiegania się o wsparcie. O tych 
i innych działaniach LGD „Dzie-
dzictwo i Rozwój” można dowie-
dzieć się zaglądając na stronę in-
ternetową: www.dir.zwolen.com, 
bądź na fanpage Stowarzyszenia. 
Polub nas i bądź na bieżąco. Za-
praszamy.

Uczestnicy marszu nordic walking na Zamku w Janowcu

Występ Kapeli Zdzisława Kwapińskiego podczas V Zwoleńskiego Jarmarku Kultury

Uczestnicy spływu kajakowego
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Osiedle Nowe Siczki 

Własny dom z pełną aranżacją
Pierwsze z nich zostały wybudowane zaledwie dwa lata temu. Mają już swoich zadowolonych właścicieli. 
Kolejne są w budowie, kilka jest gotowych do sprzedaży. Oferowane od stanu surowego zamkniętego do pod klucz 
(tak by wnętrze domu urządzić według własnych potrzeb i upodobań). 

Osiedle Nowe Siczki w  Sicz-
kach k. Jedlni-Letnisko to wyjąt-
kowe miejsce z wielu względów. 
Znajduje się w pobliżu trasy Ra-
dom–Kozienice, niedaleko zale-
wu w Siczkach. Leży w centrum 
terenów rekreacyjnych, na obrze-
żu Puszczy Kozienickiej. Osiedle 
budowane jest zaledwie 6 km od 
granic Radomia. Z  osiedla jest 
łatwy dostęp do pobliskich szkół, 
przedszkola, sklepów, przychodni 
zdrowia. Jest to też oferta dla tych, 
którzy poszukują ciszy, bliskiego 
kontaktu z przyrodą i możliwości 
aktywnego wypoczynku w pobliżu 
swojego zamieszkania. 

– Dom na tym osiedlu kupiłam 
dwa lata temu i  jestem bardzo 
zadowolona – mówi pani Ewa Pa-
stuszko. – Mój dom jest parterowy, 
ma poddasze, które wykorzystuję 
na pomieszczenie gospodarcze. 
Sam dom jest przestronny, wy-
godny, funkcjonalny. Ma trzy po-
koje, dwie łazienki oraz duży salon 
z aneksem kuchennym, taras i ga-

Siczki, ul. Tulipanowa, 
gmina Jedlnia-Letnisko

Sprzedaż domów parterowych (stan surowy zamknięty) o pow. 122 m2 w cenie 395 tys. zł 
i domów piętrowych o pow. 249 m2 w cenie już od 540 tys. zł netto Powierzchnia działek: 770-900 m2. 
Do działek są doprowadzane wszystkie media, łącznie z miejską kanalizacją i gazem.
Szczegółowe informacje dotyczące zakupu domu: www.nowesiczki.pl oraz pod nr tel. 516 215 216. 

raż na dwa auta. Sama aranżowa-
łam wnętrze, dzięki czemu czuję 
się naprawdę jak u siebie. Ponad-
to okolica jest piękna. Na spacer 
chodzę do Puszczy Kozienickiej. 
Szczerze polecam to osiedle oso-
bom szukającym własnego domu 
– dodaje pani Ewa.

Na osiedlu jest 39 działek. Sta-
wiane domy są całoroczne, wy-
konywane w  energooszczędnej 
technologii. Część z domów ma 
dwustanowiskowy garaż. Dom 
wzorcowy, który można oglądać, 
ale też kupić z pełnym jego wypo-
sażeniem za 850 tys. zł, wykonano 
w energooszczędnej technologii, 
z  zastosowaniem nowoczesnych 
rozwiązań: zainstalowano pom- W domu pokazowym tak wyglądają: Salon Aneks kuchenny

pę ciepła oraz ogniwa fotowolta-
iczne.

W  sobotę, 19 września br., na 
terenie osiedla zorganizowano 
Dzień Otwarty. Odwiedzający 
mogli obejrzeć od zewnątrz i od 
wewnątrz domy przeznaczone do 
sprzedaży. Towarzyszące im dzie-
ci korzystały z dmuchanych zjeż-

Domy w budowie Ten parterowy dom czeka na swojego właściciela

Dom pokazowy z urządzonym wnętrzem 

W domach piętrowych nie brakuje 
atrakcyjnych pomieszczeń 
na poddaszu

dżalni, a dla wszystkich przygoto-
wano ciepłe i zimne napoje oraz 
smaczne, pełne witamin przeką-
ski. Trzeba przyznać, że atmosfera 
była rodzinna. 

– I takiej życzymy sobie i przy-
szłym mieszkańcom osiedla – mó-
wią zgodnie wykonawca i inwestor. 

 Opracowanie: Hanna Jacobi

W nowo budowanych domach są przestronne, widne salony

Pierwsi właściciele domu parterowego to rodzina pani Ewy Pastuszko
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Bezpieczne ciepło 
Wywiad z Tomaszem Nitą, Prezesem Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

 Panie Prezesie, jaki procent radom-

skich domostw oraz budynków lub po-

mieszczeń produkcyjnych i usługowych 

jest ogrzewanych ciepłem systemowym 

dostarczanym przez ciepłownie „RAD-

PEC”? 

Roczne zapotrzebowanie na 
ciepło na terenie całego Rado-
mia wynosi ok. 4800 TJ (tera-
dżuli) na rok. Odbiorcy ciepła 
sieciowego kupują od Spółki 
„RADPEC” ok. 1600 TJ, co za-
spokaja 40% zapotrzebowania na 
ciepło całego miasta. Spółka za-
opatruje w ciepło wszystkie duże 
jednostki mieszkaniowe, liczące 
około 100 tysięcy mieszkańców. 
W strukturze ciepła wygląda to 
tak, że ponad 50% stanowią spół-
dzielnie mieszkaniowe, a ponad 
20% wspólnoty mieszkaniowe. 
Łatwo wyliczyć, iż łącznie kupują 
one ponad 70% naszej produkcji. 
Placówki oświatowe mają około 
8% udziału w  strukturze naszej 
sprzedaży, niewiele mniej urzędy 
i  instytucje, natomiast usługi to 
ponad 7%, a przemysł niecałe 4%. 
Gdybyśmy chcieli przedstawić te 
dane w liczbach rzeczywistych, to 
ciepło produkowane przez naszą 
Spółkę dociera do 894 obiektów 
mieszkalnych, 81 urzędów i  in-
stytucji, 104 placówek oświato-
wych (szkół, przedszkoli i żłob-
ków), 174 punktów usługowych 
i 48 przemysłowych. 

Poza zasięgiem miejskiej sieci 
ciepłowniczej dominuje ogrze-
wanie oparte o  gaz ziemny, ale 
ogrzewanie bardzo uciążliwymi 
dla środowiska piecami węglo-
wymi wciąż ma znaczny udział 
w rynku ciepła. Ciepło systemo-
we dostarczane jest głównie do 
gospodarstw domowych. 
 Czy dostarczacie również ciepło tech-

nologiczne?

Nie zajmujemy się dostarcza-
niem bezpośredniego czynnika 
procesów produkcyjnych, prze-
syłamy natomiast ciepło wy-
korzystywane na tzw. potrzeby 
wentylacji. Jest ono stosowane 
do ogrzewania dużych kubaturo-
wo pomieszczeń przemysłowych, 
handlowych i usługowych za po-
mocą nagrzewnic. Ten sposób 
ogrzewania stanowi prawie 6% 
w naszym bilansie mocy zamó-
wionej przez odbiorców.
 Jakie zmiany w ciepłownictwie radom-

skim wiążą się z funkcjonowaniem cie-

płowni – „Północ” i „Południe”?

Obie ciepłownie są obecnie 
jedynymi źródłami ciepła sys-
temowego w  Radomiu. Nasza 
firma zlikwidowała wszystkie 
swoje kotłownie lokalne, które 
przyczyniały się do uciążliwej 
dla mieszkańców miasta niskiej 
emisji zanieczyszczeń. Pozo-
staje oczywiście wysoka emisja 
z  kominów ciepłowni, ale ilość 
wytwarzanych przez ciepłownie 
pyłów i gazów jest dużo mniej-
sza niż obecnie obowiązujące nas 
normy. Wkrótce te normy się ra-
dykalnie zaostrzą, stąd nasze 

obecne inwestycje, które zapew-
nią dostosowanie obu ciepłowni 
do wymagań obowiązujących od 
początku 2023 roku. 
 Co w rezultacie zmian ustrojowych 

nastąpiło w ciepłownictwie Spółki 

„RADPEC”?

Zmiany ustrojowe przesunę-
ły odpowiedzialność za proces 
zaopatrzenia w  ciepło z  pozio-
mu państwowego na samorząd 
terytorialny. Obecnie zdecydo-
wana większość gmin jest od-
powiedzialna za zapewnienie 
zaopatrzenia w ciepło odbiorców 
na swoim terenie. Trzeba też pa-
miętać o tym, że część sieci cie-
płowniczych i źródeł wytwarzania 
jest także w rękach kapitału za-
granicznego. 
 Ujawniły się też tendencje do prze-

kazania ciepłownictwa podmiotom 

zewnętrznym, czy słuszne?

Fakt, iż właścicielem Spółki 
„RADPEC” są władze samorzą-
dowe Radomia gwarantuje bez-
pieczeństwo dostaw ciepła dla 
mieszkańców. W niektórych mia-
stach sprzedano fi rmy ciepłowni-
cze koncernom energetycznym, 
co często przyspieszało moderni-
zację źródeł ciepła. Jednak tam-
te samorządy straciły wpływ na 
ciepłownictwo, a tymczasem nikt 
nie zdjął z nich odpowiedzialno-
ści za zaopatrzenie mieszkańców 
w ciepło.
 Coraz powszechniejsze słyszy się opi-

nie o bezpieczeństwie ciepłowniczym, 

co rozumiemy pod tym pojęciem?

Bezpieczeństwo ciepłownicze 
polega na zagwarantowaniu wol-
ności od ekonomicznych i tech-
nicznych zagrożeń w zapewnieniu 
bieżącego i  perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na 
ciepło. Wiąże się to z  odczu-
ciem mieszkańców, że władze 
samorządowe zadbają o ciągłość 
dostaw, o stabilność cen i to nie 
tylko w  czasie swojej kadencji, 
ale także na przyszłość. Bezpie-
czeństwo ciepłownicze powinno 
się wiązać z ochroną środowiska 
i  komfortem dla konsumentów. 
Ciepło z pieców węglowych moż-
na uznać za bezpieczne, ale jest 
ono niszczące dla środowiska, 
a jego użytkowanie jest uciążliwe 

też dla samych posiadaczy tego 
przestarzałego sposobu ogrze-
wania.
 Bezpieczeństwo zdrowotne mają 

radomianom zapewnić kolejne inwe-

stycje, a ich realizację – kredyt zacią-

gnięty w czerwcu tego roku w Banku 

Gospodarstwa Krajowego?

Zdrowiu mieszkańcom Rado-
mia zagraża przede wszystkim 
niska emisja zanieczyszczeń z se-
tek kominów dymiących w mie-
ście w czasie sezonu grzewczego. 
Wysoka emisja z kominów Spół-
ki „RADPEC”, choć nie lokalnie, 
to też oczywiście ma negatywne 
skutki dla atmosfery. Unii Euro-
pejskiej jednak trudniej jest roz-
wiązać problem rozproszonych 
źródeł zanieczyszczeń. Prościej 
jest zająć się dużymi podmiotami, 
od których łatwo wyegzekwować 
spełnienie wymagających norm 
emisyjnych. „RADPEC”, aby 
spełnić stawiane mu wymogi, 
rozpoczął proces inwestycyjny, 
do którego realizacji musiał po-
zyskać środki w formie kredytu. 
W wyniku tej inwestycji nastąpi 
znaczące obniżenie gazów do at-
mosfery. 

 Umowa zawarta 24 sierpnia na dwulet-

nią realizację projektu inwestycyjnego 

obejmującego modernizację kotłów 

w ciepłowniach „Północ” i „Południe” 

zakłada kilkukrotne zredukowanie 

szkodliwych dla zdrowia ludzi i żywej 

przyrody związków azotu i siarki oraz 

nieczystości pyłowych, wydobywają-

cych się do atmosfery przez kominy 

ciepłowni. Obawa przed unijnymi ka-

rami nie jest z pewnością jedynym po-

wodem przystąpienia do modernizacji 

kotłów w tych ciepłowniach?

Modernizacja ciepłowni nie 
wynika tylko z obawy przed ka-
rami za przekroczenie unijnych 
norm, bowiem systematycznie 
modernizujemy swoje ciepłow-
nie. Radykalne normy, które za-
czną nas obowiązywać od 2023 
roku, po prostu ukierunkowały 
nasze obecne działania na ochro-
nę powietrza. Stanęło przed nami 
konkretne wyzwanie i  musimy 
sobie z nim poradzić. Spełnienie 
norm środowiskowych to prze-
cież nie tylko realizacja wymogu 
przepisów prawa, ale i wymier-
ne efekty dla dobra wszystkich 
mieszkańców. Dzięki inwestycji 
radomianie zyskają gwarancję 
bezpieczeństwa i stabilizacji sys-
temu ciepłowniczego na kolejne 
lata.
 Na czym będzie polegała cała moder-

nizacja przeprowadzona w ramach tej 

inwestycji?

Modernizacja ciepłowni bę-
dzie polegała na wyposażeniu 
kotłów w  instalacje oczyszcza-
nia spalin oraz zwiększeniu 
wydajności instalacji odpylania 
workowego. Dzięki planowanej 
przez „RADPEC” inwestycji ra-
dykalnie zmniejszy się emisja 
gazów i pyłów do powietrza (SO2 
– siedmiokrotnie, NOX – dwu-
krotnie oraz pyłów – ponad pię-
ciokrotnie). Usuwane będą rów-
nież związki chemiczne, które 
do tej pory nie były usuwane 

(Hg, HCl i HF). Dzięki temu cie-
płownie spełnią wymogi praw-
ne wynikające z Dyrektywy IED 
i  Konkluzji BAT. Dotyczą one 
granicznych wartości emisyj-
nych, które zostały określone 
w pozwoleniach zintegrowanych 
dla obu ciepłowni.
 Radomian bardzo interesuje, czy re-

alizacja inwestycji nie wpłynie ujemnie 

na dostarczanie ciepła do ich mieszkań 

oraz lokali produkcyjno-usługowych już 

w rozpoczynającym się właśnie sezonie 

grzewczym, także w następnych. 

Harmonogram prac nie zakła-
da przerw w  dostawach ciepła. 
Prace inwestycyjne związane 
z  koniecznością wyłączenia ko-
tłów będą się odbywać w sezonie 
remontowym, czyli poza sezo-
nem grzewczym. Wtedy „RAD-
PEC” dostarcza ciepło wyłącznie 
na potrzeby podgrzania ciepłej 
wody użytkowej i wystarcza praca 
jednej ciepłowni, druga jest przy-
gotowywana do nowego sezonu. 
Właśnie w tym czasie w wyłączo-
nej ciepłowni będą prowadzone 
prace inwestycyjne. Po ich za-
kończeniu ciepłownia zostanie 
uruchomiona, a prace związane 
z inwestycją zostaną przeniesione 
do drugiej ciepłowni.
 Mieszkańcy pytają też, czy nowa in-

westycja może przełożyć się na koszty 

ogrzewania...

Poziom cen ciepła, o czym wie-
lokrotnie informowaliśmy, zależy 
od wielu czynników, do których 
należą przede wszystkim: wzrost 
kosztów zakupu niezbędnych 
uprawnień do emisji CO2, wzrost 
cen węgla i jego transportu oraz 
wzrost cen za energię elektrycz-
ną. To tylko niektóre przyczyny 
wpływające na koszt ciepła dla 
mieszkańców. Należy jednak 
mocno zaznaczyć, iż poziom 
cen ciepła w  znacznym stopniu 
spowodowany jest czynnikami 
niezależnymi ani od Zarządu 
Spółki „RADPEC” S.A., ani też od 
Prezydenta Miasta, który jest jej 
właścicielem.
 Przy okazji pytanie na przysłowiowe 

pięć minut przed dwunastą: jak „RAD-

PEC” S.A. jest przygotowany do sezonu 

grzewczego 2020/2021?

Ciepłownie są już przygotowa-
ne do sezonu grzewczego. Jeśli 
chodzi o  sieci ciepłownicze, to 
zostały już napełnione instalacje 
u  odbiorców. Prace remontowe 
są zakończone, a przed sezonem 
grzewczym zakończymy wszyst-
kie inwestycje na sieciach pole-
gające na przyłączaniu nowych 
odbiorców, a  także prace u tych 
odbiorców, którzy dotychczas 
korzystali wyłącznie z ogrzewa-
nia pomieszczeń, a zdecydowali 
się na ogrzewanie także wody 
użytkowej.
 Dziękuję Panu Prezesowi za cenne 

informacje przekazane Czytelnikom 

wydania papierowego i internetowego 

Tygodnika Radomskiego.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca 

Prezes Tomasz Nita

Prezes Zarządu ,,RADPEC” S.A. Tomasz Nita i Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A. 
prezentują podpisaną umowę na Generalnego Wykonawcę inwestycji w ramach 
projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”
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Lata mijają, 
pamięć nie gaśnie...
Od bitwy w Stefanowie, w lasach gielniowskich, minęło już ponad osiemdziesiąt 
lat. Jednak pamięć o niej nie zaginęła. Na uroczystość, organizowaną corocznie 
przez Urząd Gminy w Gielniowie i kombatantów, przyjeżdżają już nie tylko dzieci 
jej uczestników, ale wnuki i prawnuki. To budzi nadzieję, że pamięć o bitwie stefa-
nowskiej nie zaginie i będzie trwać. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, 
mimo wprowadzonych ograniczeń, na polanę w nieistniejącej już wsi Stefanów, 
przyjechało wielu gości.

To tu rozegrał się wielogo-
dzinny bój oddziałów 25. Pułku 
Piechoty AK Ziemi Piotrkow-
sko-Opoczyńskiej i  72. PP AK 
z  Okręgu Radomskiego „Jodła” 
z  doborowymi jednostkami an-
typartyzanckimi SS i Policji. Nie-
miecki plan okrążenia i  znisz-
czenia partyzantów zakończył się 
całkowitym fi askiem. Niemcy po-
zostawili na polu walki zabitych 
i rannych oraz duże ilości broni 
i sprzętu wojskowego przydatne-
go partyzantom.

Niedzielną uroczystość rozpo-
czął opoczyński chór parafi alny 
„Dzwon”, który uczestniczył rów-
nież w  polowej mszy w  intencji 
partyzantów i  mieszkańców wsi 
Stefanów i Budy, koncelebrowanej 

przez ks. proboszcza parafi i giel-
niowskiej – Wiesława Zawadę. 

– Po raz kolejny spotykamy się 
tu, w Stefanowie, aby upamiętnić 
76. rocznicę bitwy pod Stefano-
wem oraz 68. rocznicę pacyfi kacji 
Stefanowa – powiedział między 
innymi wójt Gminy Gielniów, 
Władysław Czarnecki, pokrótce 
przypominając historię tamtych 
dni i podkreślając wielką rolę 72. 
i 25. Pułku Piechoty AK, wchodzą-
cych w skład zgrupowania party-
zanckiego „Lasy Przysuskie” pod 
dowództwem majora Leśniaka 
oraz witając zgromadzonych gości. 

Na leśną polanę przybyły pocz-
ty sztandarowe organizacji kom-
batanckich, harcerze, przedstawi-
ciele służb mundurowych, leśnicy, 

Wójt Władysław Czarnecki przypomniał historię bitwy i powojennej pacyfikacji Stefanowa Oddano hołd pamięci bohaterów

młodzież oraz samorządowcy, 
wśród których byli m.in.: wice-
starosta powiatu przysuskiego 
Marek Kilianek, sekretarz Mia-
sta i Gminy Przysucha Wojciech 
Masłowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Wochniak 
wraz z radnymi, wójt gminy Bor-
kowice Robert Fidos, wójt gminy 
wójt gminy Odrzywół Marian 
Kmieciak oraz przewodniczący 
Rady Gminy Gielniów Radosław 
Stachecki z radnymi. 

Wśród zaproszonych gości był 
również, po raz pierwszy, dyrek-
tor Centralnej Wojskowej Przy-
chodni Lekarskiej Władysław 
Wójcik, który przypomniał postać 
doktora porucznika Ładysława 
Ignacego Piotrowskiego, uczest-
nika powstania warszawskiego, 
poległego 15 sierpnia 1944 roku, 
a urodzonego w Gielniowie 1 lu-
tego 1903 roku. Doktor Wójcik 
przekazał również na ręce wójta 
Czarneckiego zebraną dokumen-
tację dotyczącą Ładysława Pio-
trowskiego oraz medal pamiąt-
kowy wybity z okazji 75. rocznicy 
założenia CWPL.

Wójt Władysław Czarnecki 
przekazał przybyłym pozdrowie-
nia od pułkownik Haliny Kępiń-
skiej-Bazylewicz, sanitariuszki 
25. Pułku Piechoty AK, której 
stan zdrowia nie pozwolił uczest-
niczyć w tegorocznej uroczystości 
w Stefanowie. 

Uroczystość zakończył apel 
pamięci odczytany przez majora 
Rafała Łyżwę oraz złożenie pod 
pomnikiem kwiatów.

Organizatorami obchodów 76. 
rocznicy bitwy pod Stefanowem 
byli: wójt Gminy Gielniów Włady-
sław Czarnecki, Starosta Powiatu 
Przysucha Marian Niemirski, 25. 
i 72. Pułk Piechoty AK. 

 Jacek LombarskiW uroczystości uczestniczyli również żołnierze Garnizonu Radom

W uroczystości wzięli udział samorządowcy i leśnicy

Jak co roku, nie zabrakło w Stefanowie kawalerii

Dyrektor Władysław Wójcik przekazał na ręce wójta Władysława Czarneckiego 
teczkę – kopię teczki osobowej gielniowianina doktora Ładysława Piotrowskiego

Przedstawiciele Urzędu Gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem stefanowskiej bitwy
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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

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK 
DO 10 tys., 

STARE MOTOCYKLE 
WSK, MZ, ROMET, FIAT itp. 

Tel. 721 029 688

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-

lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U Nikosia” Janusz 
Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojazdami 
o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, w tym 
wyposażonymi w windy. Z  jego usług korzystały już m.in. 
prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sejmu RP 
w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi poza gra-
nicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii do kraju 
i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA

dla STOLARZY, 
MURARZY, 

PŁYTKARZY, 
K/G i innych.

Tel. 698 130 444 



7PIONKI

www.pionki.pl

Pionki stawiają 
na rodzinę
Kolejna edycja festynu „Postaw na rodzinę” w Ogródku 
Jordanowskim w Pionkach minęła pod znakiem wspaniałej 
zabawy. Atrakcji nie zabrakło i każdy znalazł dla siebie coś 
odpowiedniego.

Dla najmłodszych uczestników 
festynu przygotowano, nieodzow-
ne już chyba na festynach, dmu-
chane zjeżdżalnie i  trampoliny. 
Był tor przeszkód i inne sporto-
we zabawy, w których młodzież 
mogła wykazać się sprawnością 
fi zyczną i  sprytem. Animatorzy 
tych zabaw przygotowali róż-
norodność zadań tak, że mogli 
w  nich uczestniczyć nawet naj-
młodsi przedstawiciele rodzin. 

Na licznych stoiskach przygoto-
wanych przez Stowarzyszenia cze-
kała na wszystkich moc atrakcji, 
a dodatkowo na stoisku Biblioteki 
Miejskiej wybór darmowych ksią-
żek. Miłośnicy czworonogów mo-
gli spotkać się z przedstawiciela-
mi Towarzystwa Kynologicznego 
i zasięgnąć porad odnośnie swoich 
podopiecznych.

To wszystko działo się na 
placu i  boiskach Ogródka Jor-
danowskiego, ale i  na estradzie 
nie zabrakło emocji. Po występie 
animatorów zabawy dla najmłod-
szych, na scenę wkroczyli młodzi 

artyści – wokaliści z Pionek. Moż-
na było podziwiać m.in. występy 
Katarzyny Machnio, Mileny Alot 
i Adriana Majewskiego. Po nich 
wystąpił pionkowski zespół Po-
wer Blues 40+ który oddał hołd 
Jimie mu Hendrixowi i Tadeuszo-
wi Nalepie, przypominając ich, 
i nie tylko ich, najlepsze przeboje 
minionych lat.

Festyn rozpoczęły: Agata Chmielewska, dyrektor MOK w Pionkach i Anna Molenda Na festynie najwięcej było dzieci, które nie szczędziły sił w przygotowanych dla nich zabawach

Wśród organizatorów festynu „Postaw na rodzinę” była 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Chętnych do zabawy nie brakowało
Stoisko „Szlachetnej Paczki” i przygotowane na nim smakołyki cieszyło się 
dużym powodzeniem

Po tej dawce nieprzeciętnej 
muzyki, nastąpiła część rozryw-
kowa, czyli występ kabaretu K2.

Już wcześniej przed estradą ba-
wiły się tłumy widzów, ale najwięk-
sza widownia powitała owacjami 
gwiazdę festynu, zespół Clödie, 
i  jego solistkę Klaudię Trzepizur 
o niezapomnianym głosie.

Rodzinne spotkanie dla miesz-
kańców Pionek poprowadziły pa-
nie Agata Chmielewska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Pionkach i Anna Molenda.

Jak już napisaliśmy na wstępie, 
publiczność bawiła się doskonale 
i  żal było się rozstawać, ale już 
tylko niecały rok dzieli nas od 
następnego festynu „Postaw na 
rodzinę”. Ciekawe, jakie niespo-
dzianki przygotują organizatorzy 
dla mieszkańców Pionek. A  byli 
nimi: Burmistrz Miasta Pionki 
Robert Kowalczyk, Radni Miasta 
Pionki, Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, Miejski Ośrodek Kultury 
w Pionkach, Pionkowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Centrum Ak-
tywności Lokalnej w  Pionkach, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanali-
zacyjno-Ciepłownicze, ekoPionki 
Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Ochotnicza Straż Po-
żarna.  Jacek LombarskiStoisko Miejskiej Biblioteki poza książkami oferowało również zabawę

Festyn rodzinny to nie tylko okazja do zabawy ale i „pozaurzędowej” rozmowy 
z burmistrzem Robertem Kowalczykiem i jego zastępcą Kamilą Kaczorowską

Młode gwiazdy estrady Katarzyna Machnio i Milena Alot
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 Nie ma w tych słowach przesady. To dzięki wszystkim tym, którzy nie ominęli stoiska „Szlachetnej 
Paczki”, można nieść pomoc potrzebującym, może i skromną, ale za to płynącą z serca. Burmistrz Pio-
nek, Robert Kowalczyk, zawsze wspiera tę szlachetną akcję i dlatego to właśnie przy tym stoisku udało 
nam się podczas pionkowskiego festynu „Postaw na rodzinę” wykonać tę pamiątkową fotkę. 

 Rocznica bitwy pod Stefano-
wem to co prawda uroczystość 
patriotyczna, a nie festyn rodzin-
ny, ale to nie przeszkadza, żeby 
zjawić się na niej z najbliższą ro-
dziną. Tym razem wójtowi Giel-
niowa, Władysławowi Czarnec-
kiemu, towarzyszyła córka Anna 
z mężem Łukaszem i czteroletnią 
wnuczką Liwią. 

 Samorządy Powiatu Zwoleńskiego 
i  Gminy Zwoleń zostały Liderami Re-
gionu w kategorii Zdrowie w dorocznym 
plebiscycie Echa Dnia. Starostwo Zwoleń 
zostało nagrodzone za remont i przebu-
dowę wnętrz szpitala powiatowego, dopo-
sażenie w nowoczesny sprzęt tej placówki 
i przychodni specjalistycznych, otwarcie 
przychodni dentystycznej dla młodzieży 
szkolnej, pozyskanie dwu karetek pogoto-
wia ratunkowego i inne cenne przedsię-
wzięcia wielomilionowej wartości. Gmina 
Zwoleń m.in. za utworzenie Klubu Senio-
ra dziennego pobytu. Na pamiątkowym 
zdjęciu: Władze powiatu zwoleńskiego na 
odbytej w Zwoleniu uroczystości wręcze-
nia pucharu i dyplomu Lidera Regionu.

 Czyn Obywatelski zaini-
cjowany przez Stowarzyszenie 
„Łączy nas Radom” zaktywizo-
wał mieszkańców wielu pokoleń 
osiedla XV-lecia w Radomiu. Na 
fotce: Jesienne sadzenie drzew 
przy ul. Kusocińskiego. Pani 
Elżbieta Maj, ceniona architekt 
Radomia w  drugiej połowie XX 
wieku, wyraziła swój podziw dla 
zaangażowania młodzieży w   to 
ekologiczne przedsięwzięcie. Za-
angażowanie młodzieży chwalili 
też przechodnie. Pojawiła się też 
odzywka niezadowolenia. „Jak za 
komuny…” – rzekł sarkastycznie 
jeden z przechodniów.

 Członkowie Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Ziemi 
Radomskiej podsumowali jej 
działalność w  minionej ka-
dencji i wybrali nowe władze 
na Walnym Zebraniu Człon-
ków. Funkcję Prezesa Zarządu 
powierzyli ponownie Łuka-
szowi Białczakowi. W tajnym 
głosowaniu wybrali prezen-
towany na fotce cały ośmio-
osobowy zarząd. W  dyskusji 
pozytywnie wyrażano się 
o  wspólnej działalności kul-
turalnej w  ramach Fundacji 
„Radom Arte”, prowadzonej 
z  innymi organizacjami pro-
ducentów, w  tym Radomską 
Lożą Bussiness Centre Club.

 30 września odbyło się niepozbawione emocji spotkanie radom-
skich organizacji „Wiosna” i SLD oraz ich sympatyków. Jednym z  go-
ści był poseł Andrzej Rozenek. Spotkanie rozpoczęła projekcja fi lmu 
dokumentalnego pt. „Listy śmierci”, nawiązującego do desperackiej 
śmierci 58 funkcjonariuszy służb mundurowych z okresu PRL i  kil-
kunastu lat ich pracy w wolnej Polsce. Odebrali sobie życie po wpro-
wadzeniu przez władze PiS ustawy obniżającej zbiorowo emerytury 
ponad 50 tysięcy osób do minimalnych, głodowych. Mjr Stanisław 
Kuśmierski, prezes Oddziału Powiatowego Związku Rezerwistów i We-
teranów WP, w nawiązaniu do kwestionowanego nawet przez sąd aktu 
odpowiedzialności zbiorowej, przypomniał śmierć swego dziadka pod-
czas trzymiesięcznego pobytu w Oświęcimiu. Jego hitlerowskie władze 
poinformowały, że zmarł na… zapalenie płuc. Poseł Rozenek nawiązał 
z kolei do rozstrzelania w 1946 roku, w lesie pod Skaryszewem, przez 
uważanych przez PiS za bohaterów Żołnierzy Wyklętych, jadącego do 
Warszawy wnuka zesłańca syberyjskiego mjr. Alfreda Wnukowskiego 
i  jego ciężarnej żony Ireny. Zastrzelił ją Polak o nazwisku Strzelec-
ki. W dyskusji ponoszone krzywdy ujawnili też członkowie Federacji 
Służb Mundurowych z terenu Radomia i okolic oraz uczniowie szkół, 
apelując do partii lewicowych o  odważne przeciwstawianie się faktom 
bezprawia w wydaniu polityków rządzących obecnie Polską. 

PO(D)GL ĄDY

Dzięki Tobie…

W symbiozie

Listy śmierci…

Z rodziną 
w leśnych 
ostępach

Za zdrowie

„Jak za komuny…”


