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Radom Smart City?
Czysta woda lecącą z kranu, albo deszczówka szybko znikająca 
z ulic po opadach, to dla nas rzeczy tak oczywiste, że nawet do 
głowy nam nie przychodzi, że za tymi prostymi procesami mogą 
stać nowoczesne technologie, a w Radomiu nawet najnowocze-
śniejsze. System, którego wprowadzenie Wodociągi Miejskie roz-
poczynają, jest elementem tzw. technologii inteligentnego miasta.

Aby zapewnić możliwie najczyst-
szą wodę, ale też chronić radomskie 
ulice i domy przed podtopieniami, 
Wodociągi Miejskie – w  ramach 
obecnie realizowanego projektu 
współfi nansowanego ze środków 
unijnych na lata 2017–2023 pt. 
„Modernizacja i rozbudowa gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Radom – ETAP III” 
– rozpoczęły program moderniza-
cyjny oparty na wykorzystaniu naj-
nowszych urządzeń technicznych 
i rozwiązań informatycznych.

– W najbliższym czasie planuje-
my wdrożenie zintegrowanego, in-
teligentnego systemu zarządzania 
siecią wodociągową i kanalizacyj-
ną. Objęte nim zostaną wszystkie 
sieci i główne obiekty wodno-ka-
nalizacyjne – informuje Michał 
Nurek, główny specjalista ds. auto-
matyki w Wodociągach Miejskich. 

Jak tłumaczy nasz rozmówca, 
nowy system to element technologii 
inteligentnego miasta. – Głównym 
celem wprowadzenia nowego syste-
mu jest m.in. zapewnienie wysokie-
go stopnia niezawodności dostawy 
wody i odbioru ścieków, technicz-
ne diagnozowanie sieci i obiektów, 
wykrywanie stanów ekstremalnych 
(np. awarii, podtopień), czy pomoc 
w podejmowaniu bieżących decy-
zji dotyczących eksploatacji oraz 
planowaniu inwestycji – wyjaśnia 
Michał Nurek. 

W ramach przedsięwzięcia Ra-
dom zostanie podzielony na kil-
kanaście stref pomiarowych. Już 
rozpoczęto instalowanie nowych 
urządzeń monitorujących ilość 
i  ciśnienie wody przepływającej 
przez sieć wodociągową oraz stop-
nie napełnienia kanałów kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej. Dzięki 
temu pracownicy Wodociągów 
Miejskich będą mogli łatwo zloka-
lizować jeden z  najtrudniejszych 
typów awarii wodociągowej tzw. 
„ukryty wyciek”.

– Zoptymalizujemy nasze dzia-
łania, a  poprzez redukcję strat, 

bieżącą kontrolę oraz planowanie 
napraw i odtwarzania sieci popra-
wimy niezawodność zaopatrzenia 
w wodę i odbiór ścieków. Integracja 

wuje się do potrzeb mieszkańców 
podnosząc poziom i komfort co-
dziennego życia – mówi wiceprezes 
zarządu Wodociągów Miejskich, 
Jakub Kolecki.

Rozwinięciu ulegną także pozo-
stałe systemy. Obecnie w Wodocią-
gach Miejskich funkcjonują: System 
informacji przestrzennej, System 
Monitoringu, Sterownia i Akwizy-
cji Danych, modele komputerowe 
układów oraz realizowanych przez 

poszczególnych modułów systemu 
np. baz danych pozwoli na efek-
tywne ich współdzielenie i wyko-
rzystywanie w procesach technicz-
nych i biznesowych – mówi Michał 
Nurek.

Wykorzystanie najnowszych 
technologii przyniesie realne ko-
rzyści nie tylko dla Wodociągów 
Miejskich, ale i  dla całej radom-
skiej aglomeracji. – Chodzi o zna-
czące oszczędności, ułatwienie 
życia mieszkańcom i zwiększenie 
ochrony środowiska. System nie-
mal w  naturalny sposób dopaso-

nie procesów technologicznych, jak 
i sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Zwieńczeniem zmian będzie ze-
spolenie wyżej wymienionych na-
rzędzi informatycznych w  system 
klasy ERP, którego wdrożenie ma 
nastąpić w przyszłym roku. System 
ten, oprócz zoptymalizowania wie-
lu procesów biznesowych, pozwoli 
podnieść również poziom obsługi 
mieszkańców poprzez m.in. wpro-
wadzenie modułu elektronicznego 
biura obsługi klienta oraz w znaczą-
cy sposób obniży koszty działania 
Spółki – mówi wiceprezes Kolecki.

Jak informuje, jeżeli chodzi 
o system ERP to były prowadzo-
ne wewnątrzzakładowe konsul-
tacje. – Jasno z nich wynikało, 
że wdrożenie takiej klasy syste-
mu będzie pomocne dla naszej 
organizacji, co w konsekwencji 
pozwoli nam wyjść naprzeciw 
aktualnym potrzebom miesz-
kańców – wyjaśnia Jakub Ko-
lecki.

 źródło: radom24.pl

Wodociągi Miejskie rozpoczęły już instalowanie nowych urządzeń
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Moje dwudziestolecie...
Rozmowa z mgr inż. Mirosławem Ślifi rczykiem, Starostą Radomskim

 Należy pan starosta do nielicznej 
grupy osób, współtworzących w 1998 
roku powiat radomski, będąc ciągle 
aktywnym, dlatego uhonorowanym 
ostatnio przez Związek Powiatów 
Polskich Tytułem Samorządowca XX-
-lecia. Czy sięgając pamięcią wstecz, 
może Pan wymienić nazwiska człon-
ków Zarządu i radnych powiatu ra-
domskiego pierwszej kadencji?

– Jesienią 1998 roku zostałem 
radnym pierwszej 50-osobowej 
Rady Powiatu Radomskiego, ka-
dencji zakończonej w 2002 r. Rada 
wybrała 6-osobowy Zarząd Powiatu 
ze starostą Zdzisławem Kieszkow-
skim jako jego przewodniczącym. 
Skład personalny zarządu zmienił 
się w połowie pierwszej kadencji, 
a wszystkich członków tak licznej 
rady nie sposób zapamiętać. Starsi 
wiekiem odeszli, wielu młodszych 
nadal funkcjonuje, choć działają-
cych w Radzie Powiatu Radomskie-
go przez 5 kadencji policzyłbym na 
palcach jednej ręki. Nie chciałbym 
jednak nikogo pominąć… Zmie-
niał się też mój status. Przez oko-
ło półtora roku byłem etatowym 
członkiem Zarządu Powiatu, łącząc 
to stanowisko z funkcją naczelnika 
wydziału promocji i  rozwoju. Po 
objęciu na 10 lat stanowiska dyrek-
tora szpitala w Krychnowicach, peł-
niłem funkcję społecznego członka 
Zarządu Powiatu.
 Tworzyliście nowy, duży powiat 

samorządowy. Było to chyba nie-
zmiernie ważne wydarzenie i duże 
przeżycie… 

– Z pewnością tak, choć wiem, jako 
od 1990 roku wójt gminy Zakrzew, że 
krążyły w gminach opinie na temat 
powiatów. Niektórzy dopatrywali się 
w nich konkurentów, odbierających 
gminom część kompetencji. I mieli 
sporo racji, gdyż powiaty przejęły 
z gmin m.in. budownictwo, geodezję 
i sprawy komunikacyjne. Wątpiący 
przekonali się z czasem, że powiaty, 
dysponujące dobrze zorganizowany-
mi centrami informatycznymi, no-
woczesnymi ośrodkami dokumenta-
cji, pracowniami i wykwalifi kowaną 
kadrą, wywiązują się lepiej z powie-
rzonych im zadań, niż mogłyby to 
czynić małe gminy. Niektórzy radni 
lub członkowie zarządu, po nabyciu 
samorządowego doświadczenia, 
w kolejnych kadencjach zaintereso-
wali się stanowiskami wójtów, burmi-
strzów lub funkcjami radnych, nawet 
sejmiku. 
 Zaniedbań, a więc i potrzeb inwesty-

cyjnych było chyba na starcie dużo. 
W powiecie radomskim ponoć naj-
więcej w budownictwie drogowym… 

– Drogi powiatowe, o łącznej dłu-
gości 550 km, były naprawdę w fa-
talnym stanie. Miałem od początku 
rozeznanie tych spraw, gdyż spra-
wowałem nadzór nad Powiatowym 
Zarządem Dróg. W okresie 20 lat, 
nakładem 263,2 mln zł, współ-
działając z gminami, samorządem 
wojewódzkim, wojewodą, resorta-
mi i korzystając z dużego unijnego 
wsparcia fi nansowego, zdołaliśmy 

przebudować bądź wybudować 
271 km dróg powiatowych, czyli 
około 50% ich stanu posiadania. 
Najbardziej wyeksploatowane były 
odcinki przebiegające przez gminy 
sąsiadujące z Radomiem. Nadal jest 
tu dużo do zrobienia.
 Bardzo pomocnym jest chyba pro-

jekt unijny o nazwie: „Rozwój infra-
struktury w zakresie zrównoważo-
nej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu 
Radomskiego”.

– To oryginalny projekt, naj-
większy w 20-leciu powiatu radom-
skiego, realizowany z samorządem 
Radomia. Jest rezultatem spotkania 
i uzgodnień Starosty Radomskie-
go z Prezydentem Radomia. Dro-
gi powiatowe, w tym prowadzące 
czy wychodzące z Radomia, nadal 
są dla nas wyzwaniem. Projekt 
unijny, którego benefi cjentem jest 
gmina Radom, a  partnerem po-
wiat radomski przedstawia wartość 
71 mln zł, ma na celu redukcję emi-
sji zanieczyszczeń powietrza, m.in. 
poprzez zakup dla Radomia 10 au-
tobusów elektrycznych, wraz ze 
stacjami ładowania akumulatorów. 
To on umożliwił otrzymanie dużej 
dotacji unijnej wartości 56 mln zł. 
Z tej puli 22 mln zł przeznacza się 
na inwestycje realizowane na te-
renie powiatu radomskiego, dys-
ponującego budżetem 10-krotnie 
niższym od posiadanego przez 
Radom. Dodatkowo otrzymali-
śmy z budżetu państwa 2,5 mln zł. 
W  sumie na inwestycję wartości 
34 mln zł, realizowaną na dwóch 
ważnych odcinkach dróg powia-
towych, otrzymaliśmy 24,5 mln zł 
wsparcia. Uzyskanie tak dużej 
pomocy unijnej jest największym 
sukcesem budownictwa drogowego 
w 20-leciu powiatu radomskiego. 
Realizację zadania sfi nalizujemy 
w październiku przyszłego roku.
 Domyślam się, że chodzi o drogi 

podmiejskie…
– Chodzi o  dwa ciągi: 9-kilo-

metrowy, prowadzący z Radomia 

w kierunku Domaniowa do miej-
scowości Jaszowice i drugi wiodący 
z miasta przez Milejowice do Ta-
czowa i Taczówka. Łączna długość 
obydwu odcinków dróg wynosi 
14 km. Inwestycja obejmuje prze-
budowę jezdni i poboczy, budowę 
12 km ciągów rowerowych, 1 ki-
lometr chodnika, odwodnienia, 
zakup i montaż urządzeń rowero-
wej infrastruktury towarzyszącej, 
w  tym wiaty ze stojakami na ro-
wery oraz samoobsługowe stacje 
napraw rowerów. Mam satysfakcję 
ze współudziału w tym projekcie, 
akceptowanym przez Unię Euro-
pejską. Nie było łatwo. Pierwsze 
podejście nie załatwiało sprawy. 
Opozycja posądzała nas nawet 
o mamienie wyborców, zarzucała 
obiecanki bez pokrycia itp. Oso-
biste włączenie się w  załatwienie 
tej nietypowej sprawy marszałka 
Adama Struzika i  jego rozmowy 
w Komisji Europejskiej w Brukseli 
doprowadziły do sukcesu godnego 
20-lecia powiatu radomskiego. Je-
steśmy powiatem szczególnym, po-
wiązanym z miastem Radom, stąd 
pożytek ze współpracy obydwu sa-
morządów. Przejawów współpracy 
jest już sporo, perspektywa pomyśl-
na, a  wspólny projekt – dobrym 
zwieńczeniem dotychczasowej.
 Czy to jedyne oczko w głowie zała-

twiane pozytywnie w 20-leciu powia-
tu radomskiego?

– Pilniejszym do załatwie-
nia w  sensie czasowym był stan 
i  warunki funkcjonowania szkół, 
domów pomocy społecznej oraz 
szpitali w Pionkach i Iłży. One były 
przez lata tymi oczkami w głowie 
samorządu powiatu. Budynki wy-
magały m.in. termomodernizacji, 
gruntownych remontów, nowocze-
snego wyposażenia oraz zarządza-
nia przez wykwalifi kowaną kadrę. 
Szpitale nadal mają problemy. Na 
szczęście, kłopoty jakich przyspa-
rzały szkoły i obiekty zajmowane 
przez domy pomocy społecznej, są 
na ten czas już poza nami.

 Co więc jest oczkiem w głowie 
władz samorządowych powiatu 
radomskiego na trwale? Czy przy-
padkiem nie inicjatywy sprzyjające 
integracji, rozwojowi i poprawie ży-
cia mieszkańców? Na uroczystości 
20-lecia powiatu, prof. Mirosław Luft 
z UT-H bardzo pozytywnie wyrażał się 
o corocznym Konkursie Gospodar-
czym Starosty Radomskiego „Perła 
Powiatu”. Członkiem jego kapituły 
jest on od początku… 

– Konkurs „Perła Powiatu” jest 
bardzo cenną inicjatywą nie dla-
tego, że jestem jego pomysłodaw-
cą. Jest on szczególny dlatego, że 
promuje zarówno rolników, jak 
i  przedsiębiorców. Działają prze-
cież w  powiecie bardzo dobrzy, 
inicjatywni rolnicy i przedsiębior-
cy, mamy się czym pochwalić także 
w wielu innych dziedzinach, więc 
obowiązkiem samorządowców jest 
promowanie pojedynczych osób, 
rodzin i całych zespołów, ich osią-
gnięć, będących rezultatem ludzkiej 
pomysłowości i pracowitości. 
 Samorządowy powiat radomski 

tworzą ośrodki o dużych tradycjach 
i ambicjach. Wymienię choćby miasto 
Pionki, gminę Skaryszew, Iłżę, Wierz-
bicę czy Przytyk. Integracja nie jest 
sprawą łatwą. Co jej sprzyja? 

– Powiat radomski jest rzeczy-
wiście różnorodny, a jedną z ujaw-
nionych ambicji była propozycja 
wyodrębnienia powiatu pionkow-
skiego. Po 20 latach współżycia spo-
łecznego widać, że integracja postę-
puje. Powiat, okalający Radom ze 
wszystkich stron przez tereny sa-
modzielnych gmin, czyni ten pro-
ces powolnym, lecz zauważalnym. 
Widać to m.in. na dożynkach orga-
nizowanych co roku w innej gmi-
nie. Wszystkie samorządy uczest-
niczą w  święcie plonów. Z  kolei 
powiat radomski i gmina Przytyk 
są twarzą Zagłębia Papryki, do 
którego należą też liczni plantato-
rzy z gmin powiatów przysuskiego 
i białobrzeskiego. Wielką rolę w in-
tegracji odgrywają imprezy kultu-
ralne organizowane przez gminy, 
wspierane przez starostwo nie tylko 
fi nansowo, lecz także w formie pa-
tronatu lub roli współorganizatora. 
Najaktywniejszym ośrodkiem kul-
turotwórczym, wzorcem godnym 

naśladowania jest Iłża i działające 
w tej gminie Koła Gospodyń Wiej-
skich. Pod względem aktywności 
nie można pominąć żadnego sa-
morządu gminnego. W  gminach 
pojawiają się też inicjatywy kultu-
ralne, podejmowane przez stowa-
rzyszenia i grupy osób, czasem bez 
wiedzy miejscowych samorządów. 
Zasługują one na zainteresowanie 
i pomoc. Są też przejawem krzep-
nącej integracji. Wydział Promocji 
i Rozwoju Powiatu ze znawstwem 
i profesjonalizmem zajmuje się or-
ganizacją imprez i ich popularyza-
cją, co sprzyja integracji środowisk. 
Z jakim skutkiem – to temat na od-
rębną rozmowę.
 W jakim nastroju starosta Mirosław 

Ślifi rczyk kończy 5. z kolei kadencję 
samorządowca powiatu radomskiego?

– W  poczuciu dobrze spełnio-
nego obowiązku, w  tym pomyśl-
nej realizacji zadań inwestycyjnych 
w 2018 roku.
 O co nie zapytałem?

– O wrażliwą kwestię przeszka-
dzającą w realizacji celów rozsądnie 
myślących samorządowców. Jest 
nią polityka w samorządach. Cho-
dzi o tzw. polityczne przepychanki 
występujące również w  naszym 
powiecie. Radzie Powiatu Radom-
skiego nadają ton samorządowcy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i związani z PiS. Tak się złożyło, że 
ci drudzy od lat pozostają w opozy-
cji. Nie powinno to być przeszkodą 
w porozumiewaniu się w kwestiach 
korzystnych dla ogółu mieszkań-
ców, czy poszczególnych środo-
wisk. Politykowanie na poziomie 
powiatu czy gminy jest nie tylko 
niepotrzebne, lecz czasem nawet 
śmieszne.

Stałym priorytetem ludowców 
w  wytyczanych kierunkach i  re-
alizowanych zadaniach jest rozwój 
gospodarczy powiatu. Stąd ciągłe 
starania o  środki m.in. na budo-
wę i przebudowę dróg wiodących, 
także powiatowych i  gminnych, 
szczególnie dojazdów do miejsc 
nowych inwestycji rozwojowych. 
Pole do współpracy radnych wy-
branych z  list różnych komitetów 
wyborczych zawsze było duże i ta-
kim pozostaje. 

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
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Trzeba wiedzieć, 
kiedy ze sceny zejść niepokonanym 

– moje samorządowe 20 lat
Wywiad z burmistrzem Gminy Kozienic Tomaszem Śmietanką

 Panie Burmistrzu, mija 20 lat odkąd 
objął Pan urząd, czas wielu sukcesów, 
duża szansa na kolejną reelekcję, a tu 
zaskakująca decyzja, że nie będzie 
się Pan ubiegał o kolejną kadencję. 
Dlaczego?

– Wpłynęło na to wiele czynni-
ków. Uznałem, że okres 20 lat „na 
froncie” w gminie, która osiągnęła 
przez ten czas polską czołówkę, to 
wystarczający czas, aby pokazać, 
co można było osiągnąć. Można 
walczyć za wszelką cenę o reelek-
cję i  kiedyś przegrać wszystko, 
albo zaproponować konstruktyw-
ne rozwiązania. Wybrałem to dru-
gie. Wskazałem na bardzo dobrze 
przygotowanego kandydata, który 
w moim uznaniu jest dziś ode mnie 
lepszy dla Kozienic, a  zarazem 
młodszy o 10 lat. Jest to prezes Ko-
zienickiej Gospodarki Komunalnej 
Robert Wojcieszek. To właśnie on 
spośród wszystkich kandydatów 
na burmistrza zna najlepiej Gmi-
nę Kozienice we wszystkich jej 
aspektach.

Nasz Samorząd nie może sobie 
pozwolić na spowolnienie dyna-
miki rozwoju. Ja zaś chcę dać sobie 
szansę na sprawdzenie się w innych 
rolach (kandyduję do sejmiku wo-
jewództwa). Dodatkowo na moją 
decyzję wpłynęły względy osobiste, 
rodzinne i  zdrowotne, o  których 
mam nadzieję, będę mógł więcej 
powiedzieć później.
 20 lat w opinii wielu mieszkańców 

ziemi radomskiej to dynamiczny roz-
wój Gminy Kozienice. Proszę przed-
stawić kilka najbardziej spektaku-
larnych – Pana zdaniem – sukcesów 
gminy i zarazem Pana sukcesów?

– Po pierwsze wielka zgoda spo-
łeczna ponad podziałami politycz-
nymi, w każdej z pięciu kadencji 
rady miejskiej, zgoda, która budo-
wała rozwój lokalny. W ciągu tych 
dwudziestu lat dostrzegam wiele 
wzajemnych zależności, powiąza-
nych problemów w demokracji, in-
stytucjach i polityce. Jako burmistrz 
musiałem odkładać na bok polity-
kę oraz ideologie, by integrować 
mieszkańców, poprawiać jakość 
ich życia, podnosić dobrostan, by 
jednoczyć miasto i  całą Ziemię 
Kozienicką. Ze swojego doświad-
czenia wiem, że nie ma na to metod 
prawicowych czy lewicowych. Do 
tego potrzebny jest pragmatyzm 
i chęć rozwiązania problemów. 

Uczestnicząc w  wielu spotka-
niach burmistrzów, spotkaniach 
naszych zaprzyjaźnionych gmin 
z Niemiec, Włoch, Ukrainy i Sło-
wacji, poznałem wiele organizacji 
łączących miasta ponad granicami, 
integrujących te miasta, pomaga-
jących sobie w trudnych sprawach 
i  dzielących się najlepszymi roz-
wiązaniami. Mam bardzo bogate 

doświadczenie, które chcę wyko-
rzystać na poziomie regionalnym 
w  Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego. 

Zrealizowałem również w 100% 
mój postulat sprzed 20 lat „budżet 
Kozienic magnesem dla pieniędzy 
zewnętrznych”. Gmina Kozienice 
w  grupie 10 najzamożniejszych 
gmin miejsko-wiejskich w Polsce 
zajęła 3 miejsce pod względem 
pozyskanych funduszy unijnych 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Wyprzedził nas jedynie Gro-
dzisk Mazowiecki i Goleniów.

Właśnie z tych pieniędzy, m.in. 
została w  100% wybudowana 
i skanalizowana całość rozległych 
terenów wiejskich gminy, a miasto 
otrzymało Centrum Kulturalno-
-Artystyczne, jeden z  najpięk-
niejszych budynków tego typu 
w Polsce. 

Wszystkie kredyty i  obligacje 
wyłącznie inwestycyjne, zosta-
ły przez ten czas – a  szczególnie 
w ostatnim okresie – bardzo dobrze 
wykorzystane. Dzięki również nim, 
wybudowaliśmy znacznie więcej 
i  znacznie taniej. Cena pieniądza 
(oprocentowanie) od wielu lat jest 
bardzo niska (ok. 3%). Natomiast 
ceny wielu robót budowlanych 
wzrosły jedynie w tym roku o pra-
wie połowę (ok. 50%). Wybudowa-
ne Centrum Kulturalno-Artystycz-
ne za 43 mln zł kosztowałoby teraz 
grubo ponad 60 mln zł. Na samym 
Centrum oszczędności wynoszą 
więc ok. 20 mln zł.

I  wreszcie, w  wyniku moich 
wieloletnich starań, gmina stała 
się jedynym właścicielem ponad 
3-hektarowego, wcześniej bardzo 

rozdrobnionego właścicielsko tere-
nu, który jest łącznikiem pomiędzy 
„starymi” i „nowymi” Kozienicami.

W ciągu najbliższych 2–3 lat bę-
dzie to wielofunkcyjna, nowoczesna 
przestrzeń publiczna – Promenada. 
Już niebawem zakończymy tam 
pierwszy etap zagospodarowania, 
czyli niezwykle okazały architek-
tonicznie Pomnik Niepodległości 
z placem pomnikowym oraz duży 
parking na prawie 80 miejsc.

Także praktycznie „w ostatniej 
chwili”, dzięki mojej determinacji, 
kilka lat temu gmina zabezpie-
czyła 34 ha wzdłuż ulicy Wiśla-
nej i  Jeziornej na dalszy rozwój 
miasta.

Nie można nie wspomnieć 
o wspólnym sukcesie „drogowym”. 
Ukończona przebudowa drogi do 
Warszawy, rozpoczęcie przebu-
dowy wszystkich dróg krajowych 
w  granicach administracyjnych 
miasta oraz obwodnica Góry Kal-
warii. Z kolei spektakularny „trans-
portowy” sukces to mój autorski 
pomysł – bezpłatny „Kozienicki 
Metrobus”.

I na koniec osobiste sukcesy na-
ukowe, których nikt inny sobie nie 
przypisze. Studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i w Polskiej Akademii Nauk, dok-
torat w  naukach ekonomicznych 
w Szkole Głównej Handlowej oraz 
obecnie Master of Business Admi-
nistration INE PAN.
 Rzeczywiście duża lista sukcesów, 

a to tylko te kilka wybranych. Sukces 
ma jednak zawsze swoją cenę, jak to 
było w Pana przypadku?

– Żeby o  tym powiedzieć, po-
zwolą Państwo, że poruszę kilka 

wątków osobistych, do których 
publicznie bardzo rzadko się od-
wołuję.

Z  perspektywy 20 lat uważam, 
że za bardzo skoncentrowałem 
się na sprawach samorządowych, 
uważając je za najważniejsze, a za 
mało czasu poświęciłem rodzinie. 
Potwierdza to też moja cierpliwa 
i kochana Żona. Nasi trzej już doro-
śli synowie, częściej widzieli mnie 
w prasie, internecie, niż w domu. 
Oni nie pamiętają innego ojca jak 
ojca-burmistrza. A nawet, gdy by-
łem w domu, to często zmęczony 
i  nadal myślący o  sprawach pu-
blicznych.

Wbrew pozorom, człowiek na 
takim stanowisku jest zagrożony 
samotnością w  podejmowaniu 
trudnych decyzji i niedostatkiem 
prawdziwych przyjaciół, bo zawsze 
może to być „interesowne”. Gdy 
człowiek jest wrażliwy, a do takich 
należę, często towarzyszy temu 
stres i czasem niezdrowe używki, 
które go na krótko łagodzą. Choć 
teoretycznie doskonale wiem jak 
sobie profesjonalnie i zdrowo ra-
dzić ze stresem, to nie zawsze po-
stępowałem według tych instrukcji. 
Obecnie chcę przynajmniej w czę-
ści nadrobić „skradziony” rodzinie 
czas i poprawić relacje rodzinne, ale 
już chyba w ciągu najbliższych lat 
raczej w roli dziadka (śmiech).

I najważniejszy aspekt „cenowy” 
sukcesu to zdrowie. Przez 20 lat 
nie byłem na żadnym zwolnieniu 
lekarskim, więc powinienem być 
„okazem zdrowia”. Ale nie jest tak 
do końca. 

Od 27 lat, po śmierci mojego 
Taty, nadal prowadzę rodzinne 

gospodarstwo rolne. Przez lata 
utwierdzałem się w przekonaniu, że 
to jedynie moje „kosztowne hobby”, 
które powinno mnie relaksować. 
Ale okazało się, że ciężka praca fi -
zyczna uprawiana dorywczo, a nie 
systematycznie, niekoniecznie po-
zytywnie wpłynęła na moje zdro-
wie. Pojawiło się zwyrodnienie bio-
dra i kręgosłupa. Choć mogło to się 
stać również przez siedzącą pracę 
(śmiech). Zresztą, jak zaczynałem 
miałem 29 lat i wtedy nic nigdy nie 
było dla mnie problemem. Mogłem 
„góry przenosić”. Teraz zbliżam się 
do pięćdziesiątki, żyjąc intensyw-
nie przez cały czas. Sądzę, że zbliża 
się chwila, aby pomyśleć bardziej 
o sobie, rodzinie, a nie wyłącznie 
o samorządzie lokalnym, od które-
go byłem, jestem i będę pozytywnie 
„uzależniony”, bo lubię ludzi i pracę 
dla nich. 

Schodzę ze sceny niepokona-
nym, jak w utworze zespołu Perfect. 
Teraz chcę „pokonać siebie”, bar-
dziej koncentrując się na zdrowiu 
i rodzinie. W przypadku, gdy zosta-
nę radnym sejmiku województwa 
mazowieckiego, będę miał na to 
więcej czasu.
 Panie Burmistrzu, czego życzy Pan 

Gminie Kozienice na kolejne 20 lat?
– Na ostatniej sesji Rada Miejska 

przyjęła Strategię Rozwoju Gminy 
Kozienice na lata 2018-2030. Pro-
fesjonalny dokument powstał przy 
maksymalnie wysokiej partycypacji 
społecznej. Życzenia Mieszkańców 
w nim zawarte, są zarazem moimi 
życzeniami. Ale do tego jest po-
trzebna, co najważniejsze, dalsza 
zgoda społeczna, mająca swe źró-
dło, Boże broń (!), nie w bezmyślnej 
jednomyślności czy jednomyślnej 
bezmyślności, ale w pięknym, twór-
czym różnieniu się, poszukiwaniu 
mądrego kompromisu i równaniu 
w górę. Nie ma innej drogi. Ćwi-
czyłem to przez 20 lat.

Po drugie, życzę dobrych i roz-
tropnych burmistrzów, którzy 
w swych decyzjach znajdą najlepszy 
rozwojowy kompromis pomiędzy 
odwagą i rozwagą. Ze względu na 
ograniczenie kadencyjności będzie 
ich co najmniej dwóch.

Po trzecie zaś, życzę Gminie 
Kozienice nadal takich wspania-
łych Mieszkańców, z którymi, i dla 
których, obdarzony Ich zaufaniem, 
miałem zaszczyt pracować przez 
20 pięknych lat. Bardzo serdecznie 
Im za to dziękuję! Nadal, w innych 
rolach, jestem gotów do pracy na 
rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej 
i Mazowsza.

Niech nasze miasto Kozienice 
– idealne na szczęście, rozwija się 
szczęśliwie dla wszystkich Miesz-
kańców Gminy Kozienice.
 Dziękuję za rozmowę…
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Wójt Kowalczyk Samorządowcem Roku!
Ambitny samorządowiec, wspaniały gospodarz, a przede wszystkim urodzony lider! Tak w wiel-
kim skrócie napisać można o Robercie Kowalczyku – Wójcie Gminy Garbatka-Letnisko, który 
właśnie odebrał I nagrodę Samorządowca Roku 2018 Powiatu Kozienickiego oraz II w Podregio-
nie Radomskim, w plebiscycie redakcji Echa Dnia.

Urodził się w 1963 roku, w Pion-
kach. W  tym też mieście spędził 
swoje dzieciństwo i młodość. Przez 
lata związany z mundurem poprzez 
służbę więzienną. W latach 2004–
2010 na stanowisku Dyrektora 
Zakładu Karnego w Żytkowicach, 
w  imponujący sposób zmoderni-
zował podległą mu jednostkę peni-
tencjarną. Od 2010 roku jako Wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko pokazał, 
że gmina może liczyć się w podre-
gionie radomskim, że może ona 
jeszcze przyciągać wczasowiczów 
i inwestorów, a ludziom może żyć się 
lepiej. Człowiek otwarty na dialog, 
na ludzi i współpracę. Dzięki kon-
struktywnej współpracy w mijają-
cej kadencji z radą, z organizacjami 
pozarządowymi i społeczeństwem, 
zrealizował szereg ważnych inwesty-
cji, które znacznie podniosły stan-
dard życia lokalnej społeczności. Co 
takiego docenili mieszkańcy u pana 
wójta, co zagwarantowało mu wy-
graną?

– No cóż, dzieje się u nas sporo! – 
tak spokojnie kwituje wyniki plebiscy-
tu Wójt Robert Kowalczyk. – W swej 
działalności w  samorządzie nigdy 
nie miałem zwyczaju „urządzać” ży-

cia mieszkańcom, zawsze starałem 
się uważnie wsłuchiwać w potrzeby 
mieszkańców i realizować je.

Jednak oceniając to z boku, na-
leży przyznać, że domeną Pana Ro-
berta nie jest tylko wysłuchiwanie 
próśb, a  raczej skuteczne działa-
nie. Bowiem okres 2014–2018 to 

zadań fi nansowana była z budżetu 
gminy, jednak ich ogromną ilość 
zrealizowano z udziałem środków 
zewnętrznych, w  tym z  budżetu 
Unii Europejskiej.

Niektóre przedsięwzięcia reali-
zowane były samodzielnie przez 
gminę, inne z udziałem takich part-
nerów jak: stowarzyszenia, kluby 
sportowe, parafi e. Wysiłek władz 
samorządowych niejednokrotnie 
był nagradzany przyznawaniem 
Gminie Garbatka-Letnisko szeregu 
nagród i tytułów. 

W ciągu ostatniej kadencji zreali-
zowano wiele inwestycji drogowych 
m.in: przebudowa ul. Sienkiewi-
cza i ul. Mickiewicza w Garbatce-
-Letnisko, budowa drogi gminnej 
w  miejscowości Anielin, przebu-
dowa łącznika przy ulicy Kolejo-

wej, przebudowa drogi w Garbat-
ce Zbyczyn, partnerska budowa 
drogi powiatowej w miejscowości 
Molendy, czy też przebudowa ul. 
Kochanowskiego w Garbatce-Let-
nisko. Wykonano również wiele 
inwestycji o  charakterze wodno– 
kanalizacyjnym.

Ale Gmina Garbatka-Letnisko to 
nie tylko infrastruktura i inwestycje. 
Wójt Robert Kowalczyk współpracu-
je praktycznie z każdą organizacją, 
realizując w ciągu roku ponad 20 wy-
darzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

Jak widać Pan Wójt stara się 
wspierać praktycznie każdą sferę 
życia swoich mieszkańców. Pewnie 
stąd też zaszczytny tytuł Samorzą-
dowca Roku Powiatu Kozienickiego! 
Gratulujemy Panie Wójcie i życzy-
my dalszej, tak owocnej pracy!

bardzo pracowite lata dla władz 
samorządowych Gminy Garbat-
ka-Letnisko, z  wójtem na czele. 
Gmina przez okres 4 lat realizo-
wała szereg inwestycji, wykonała 
wiele projektów i  przedsięwzięć, 
mających na celu poprawę wa-
runków życia mieszkańców. Część 

Gratulacje od Sławomira Chmielewskiego, burmistrza Mogielnicy

Przy odbiorze nagrody wójtowi Kowalczykowi towarzyszyła sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz
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90 lat OSP w Grabowie nad Pilicą

www.grabow.pl

Być strażakiem – 
to być dla innych ludzi
Jak na dziewięćdziesięciolatkę, OSP w Grabowie nad Pilicą ma się doskonale. Dowodzą tego liczne 
zwycięstwa w zawodach pożarniczo-gaśniczych, w których druhowie zajmują pierwsze miejsca.

Do obchodów jubileuszu przygo-
towywano się już od kilku miesięcy 
i trzeba przyznać, że wypadł okaza-
le. Po uroczystej mszy świętej w in-
tencji patrona parafi i i  strażaków, 
oraz po paradzie ulicami Grabowa, 
na placu przed remizą ustawiły się 
szpalery druhów, licznych pocztów 
sztandarowych i przybyłych gości. 

 Po złożeniu meldunku przez 
dowódcę uroczystości Michała 
Woźniaka, druhowi Zbigniewowi 
Gołąbkowi, powitaniu pocztów 
sztandarowych i wciągnięciu fl agi 
państwowej na maszt, prezes OSP 
w Grabowie dh Zbigniew Rozwa-
dowski powitał przybyłych gości, 
wśród których byli m.in.: dh Zbi-
gniew Gołąbek – wiceprezes Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
i członek Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP Robert Grygiel, komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach st. kpt. Kamil Bień-
kowski, wójt Euzebiusz Strzelczyk, 
sekretarz Gminy Zdzisław Karaś, 
emerytowany nadleśniczy nadle-
śnictwa Dobieszyn Jan Chryzo-
stom Czachowski i obecny nadle-
śniczy Paweł Sułkowski, Zbigniew 
Ostrowski dyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich i wie-
lu innych

– Jubileusz 90-lecia istnienia 
jest wydarzeniem doniosłym dla 
druhów tej jednostki – powiedział 
wójt gminy Grabów nad Pilicą Eu-
zebiusz Strzelczyk. – Dzisiaj dzia-
łalność straży to nie tylko pożary, 
to także wszelkiego rodzaju zdarze-
nia drogowe, klęski żywiołowe itp. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gra-
bowie to jednostka od kilkunastu 
lat włączona w struktury Krajowe-
go Systemu Ratownictwa Gaśnicze-
go, jednostka dobrze wyposażona 
w podstawowy sprzęt ratowniczy.

W początku lat dziewięćdziesią-
tych obraz OSP w Grabowie przed-
stawiał się fatalnie.

Na wyposażeniu strażaków był 
samochód pożarniczy Star 25, mo-
topompa, kilka węży, kilka mundu-
rów wyjściowych w leciwym stanie 
i w  jeszcze gorszym stanie obiekt 
strażnicy. W pozostałych jednost-
kach OSP sytuacja nie przedstawia-
ła się lepiej. 

– Dzisiaj każdy może zobaczyć 
jak dużo w  tym czasie się zmie-
niło – powiedział wójt Euzebiusz 
Strzelczyk. – Dokonano rozbudo-
wy świetlicy i garaży, wyposażono 
w niezbędny sprzęt ochrony prze-
ciwpożarowej, umundurowano 
strażaków, zakupiono samochody 
pożarnicze oraz samochód do ra-
townictwa technicznego, wyposa-
żony w sprzęt specjalistyczny. Nie 
byłoby tych inwestycji, gdyby nie 
wsparcie fi nansowe samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego i Rady 
Gminy Grabowie nad Pilicą. (...) 
Druhowie! Jesteście stowarzysze-
niem o bogatych tradycjach, a my-

ślą przewodnią niech będą słowa 
– Być strażakiem – to być dla in-
nych ludzi – spieszyć im z pomocą 
o każdej godzinie dnia i nocy.

Jesteście służbą najbardziej ce-
nioną przez Polaków, bo wszyscy 
wiemy, że zawsze możemy na was 
liczyć. Pełnicie piękną służbę, której 
najwspanialszym streszczeniem jest 
hasło – Bogu na chwałę ludziom na 
pożytek.

Jubileusz to dzień, w którym na 
druhów spływają słowa uznania 
i podziękowania, ale pozostaje im 
również bardziej materialny dowód 
ich poświęcenia.

Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP odznaczyło Złotym Zna-
kiem Związku druha Euzebiusza 
Strzelczyka.

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
otrzymali druhowie: Złoty – Arka-
diusz Bojdziński; Srebrny – Marcin 
Petryka i Mirosław Rotuski; Brą-
zowy – Jacek Michalski i  Marcin 
Deptuch.

Odznakę Wzorowy Strażak otrzy-
mali: Mariola Grzęda, Ryszard 
Skrzypczak, Dawid Rotuski, Jakub 
Irzykowski, Dominik Szymański, 
Patryk Kapa, Marcin Nowakowski 
i Kazimierz Chruściak.

Druhowie również się odwdzię-
czyli. Dowodem uznania za nie-
sioną im pomoc były statuetki, 
które otrzymali: wójt Euzebiusz 
Strzelczyk, sekretarz Urzędu Gmi-
ny Zdzisław Karaś i inspektor UG 
Mariola Grzęda.

Uroczystość zakończył taneczny 
występ uczniów Zespołu Szkół w Gra-
bowie i  poczęstunek. Na najmłod-
szych czekały liczne atrakcje w we-
sołym miasteczku, a  dla dorosłych 
zabawa taneczna z zespołem „Viper”.

 Jacek Lombarski

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafi alnym

Wójt Euzebiusz Strzelczyk został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP Przemarsz pocztów sztandarowych i zaproszonych gości

Druhowie OSP w Grabowie nad Pilicą Loża gości

Wyróżnieni medalami i odznakami

Od lewej prezes OSP w Grabowie dh Zbigniew Rozwadowski, 
dh Małgorzata Siekut i Robert Grygiel członek Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
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Lewica dla Mazowsza. Dobry wybór! Silny samorząd. Demokratyczna Polska!

Wybory samorządowe, 
ale nie tylko lokalne

Rozmowa z Ireneuszem Sitarskim, liderem listy Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem lista nr 5 do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr 5.

 Kandyduje Pan po raz pierwszy 
w wyborach samorządowych jako 
lider listy kandydatek i kandydatów 
Komitetu SLD Lewica Razem do Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
z okręgu nr 5. Skąd taka decyzja i dla-
czego Radom i Ziemia Radomska? 

– Tak. Należę do tych, którzy 
po raz pierwszy stają do wyborów 
samorządowych. Mógłbym chyba 
wskazać dwa motywy mojej decyzji 
o kandydowaniu. Po pierwsze, od 
lat obserwuję zjawisko marginaliza-
cji wielu osób, które były związane 
z  lewicą. A przecież ich doświad-
czenie i kompetencje mogłyby się 
przydać Polsce, a teraz właśnie spo-
łecznościom lokalnym. Zwłaszcza, 
że czasy są pełne trudnych wyzwań, 
wbrew temu co niektórzy dekla-
rują, że na wszystko mają proste 
recepty. Chciałbym, żeby moja 
wiedza i doświadczenie mogły być 
wykorzystane. Po drugie, dlaczego 
Ziemia Radomska? Całe moje życie 
związane jest z Mazowszem, a ko-
rzenie rodzinne mam w powiecie 
białobrzeskim. 
 Prezentując kilka dni temu w Rado-

miu listę kandydatek i kandydatów do 
Sejmiku Mazowsza powiedział Pan, 
że jest ona znakiem mobilizacji lewi-
cy Ziemi Radomskiej. Czy do ułożenia 
listy potrzebna jest mobilizacja? 

– KKW SLD Lewica Razem wy-
stawiła w  całej Polsce 24 tysiące 
kandydatów do samorządów róż-
nych szczebli. W wyniku wielomie-
sięcznej pracy wielu środowisk – bo 
to przecież komitet koalicyjny – po-
wstał program „Silny samorząd, de-
mokratyczna Polska". Myślę, że ten 
ruch można określić jako mobiliza-
cję, której cząstką jest lista z okręgu 
nr 5 do Sejmiku Mazowsza. 
 Ale przecież lewica jest ciągle po-

dzielona. 
– Myślimy tak samo, jeśli idzie 

o  strategię – jesteśmy za silnym, 
demokratycznym samorządem, 
a  próby jego centralizacji i  uni-
formizacji uważamy za sprzeczne 
z  interesem polskiego społeczeń-
stwa. Na poziomie taktyki może-
my się różnić. SLD Lewica Razem 
w wielu miastach i gminach popiera 
kandydatów lokalnych komitetów 
wyborczych na prezydentów, bur-
mistrzów miast czy wójtów. Zacho-
wuje przy tym swoją tożsamość. 
Umowy wyborcze pozwalają jej na 
artykułowanie odrębnych stano-
wisk w konkretnych sprawach. To 
ważne, bo w wielu sprawach lokal-
ne środowiska są podzielone. Inna 
logika obowiązuje w wyborach do 
samorządu wojewódzkiego. 
 Jaka to według Pana logika? 

– Bliższa wyborom parlamen-
tarnym. Wydaje się jednak, że dla 
głosujących wybory do sejmików 
wojewódzkich mają chyba mniej-

sze znaczenie niż wybory do Sej-
mu i Senatu. Skąd to się bierze? Po 
pierwsze, z nieznajomości zakresu 
i skali działania sejmiku wojewódz-
kiego. Przecież budżet Mazowsza 
to ok. 3 mld złotych w 2018 roku. 
Gdyby bardziej powszechna była 
świadomość, że decyzje Sejmiku 
Mazowsza, dotyczące m.in. po-
działu środków unijnych, mają 
w  konsekwencji wpływ na stan-
dard naszego codziennego życia 
– więcej byłoby namysłu przy tym 
głosowaniu. Większa byłaby po-
trzeba posiadania bardziej zróżni-
cowanej politycznie reprezentacji 
społeczeństwa regionu. Sejmik 
województwa to ciągle samorząd, 
a nie regionalny rząd. 
 Ale gołym okiem widać, że są to 

jakby wybory plebiscytowe. 
– To prawda. Są to wybory lo-

kalne, ale ich zsumowane wyniki 
będą ważne dla kierunku, w  któ-
rym pójdzie Polska. Założyliśmy, 
że dla tych wyborów konieczne są 
więc jasne deklaracje w kwestiach 
zasadniczych. Ujmując to w wielkim 
uproszczeniu, nasze deklaracje to: 
respektowanie przez wszystkie siły 
polityczne obowiązującego w Polsce 
porządku konstytucyjnego, równo-
wagi władz, praw obywateli oraz Eu-
ropa, rozumiana jako odpowiedzial-
na, aktywna i efektywna obecność 
Polski w Unii Europejskiej. 
 A czy takie zasadnicze deklaracje 

odnoszą się także do samorządu Ma-
zowsza? 

– Ależ tak. Jeśli nasi kandydaci zo-
staną radnymi, to – na skalę naszych 
możliwości – chcielibyśmy przeciw-
stawiać się centralizacji samorządu. 
Co to oznacza? Każdy rząd, a rząd 
PiS wprost to głosi, chciałby trak-
tować samorządy jako swoje „przy-
stawki” – przepraszam za określenie. 
Nie da się nieustannie przedstawiać 
własnego rządu jako wszechmoc-
nego i wszechwładnego. W czasach 
trudnych trzeba będzie sięgnąć po 
środki samorządu, udając że to ciągle 
rząd rozwiązuje problemy. A takie 
czasy trudne nadchodzą. Wystarczy 
pomyśleć o  skutkach wzrostu cen 
energii. Dla samorządów będzie to 
ogromne obciążenie: od oświetlenia 
ulic, poprzez utrzymanie placówek 
edukacyjnych i ochrony zdrowia, po 
placówki kultury. Potrzebne będą 
bardziej zdyscyplinowane budżety 
i zdolność do porozumiewania się 
w samorządzie wojewódzkim. Stąd 
nasze apele o równowagę w Sejmi-
ku Mazowsza: chodzi o to, aby były 
obecne w nim różne punkty widze-
nia, co oczywiście nie może ozna-
czać braku zdolności do tworzenia 
koalicji rządzącej w Sejmiku. 
 Co z takiego myślenia wynika dla 

programu wyborczego Komitetu SLD 
Lewica Razem w okręgu nr 5? 

– Mówiłem, prezentując listę 
naszych kandydatów do Sejmiku 
Mazowsza, że w  przeciwieństwie 
do kandydatów partii rządzącej, 
nie mamy rogu obfi tości, z którego 
tuż przed wyborami sypią się co-
dziennie kolejne dotacje załatwiane 
w  ministerstwach, obietnice, ge-
nialne rozwiązania. Nasz program 
mieści się w ramach kompetencji, 
jakie posiada samorząd Mazowsza 
oraz respektuje dzisiejszy stan ad-
ministracyjny, czyli województwo 
mazowieckie z Warszawą jako sto-
licą. Od razu powiem, że wspiera-
my i wspierać będziemy wszystkie 
inwestycje drogowe i kolejowe, te 
realizowane i planowane, które le-
piej skomunikują Radom i Ziemię 
Radomską z Warszawą, ze wscho-
dem, zachodem i południem Polski. 
Ogromną wagę przywiązujemy do 
takich inwestycji, które usprawnią 
połączenia wewnątrz subregionu 
radomskiego: powiatów z  Rado-
miem i pomiędzy powiatami. Stąd 
jesteśmy za utrzymaniem w VI ka-
dencji Sejmiku Mazowsza Samo-
rządowego Instrumentu Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza. Z tego fundu-
szu wspierany jest program moder-
nizacji dróg lokalnych. Jesteśmy 
jednak za rewizją sposobu podziału 
środków samorządu wojewódzkie-
go dla subregionów. Proszę zauwa-
żyć, że w budżecie Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego na 2018 r. 
łączna kwota na inwestycje wynosi 
1,1 mld zł. Inwestycje realizowane 
w br. na terenie subregionu radom-
skiego są znowu, tak jak w latach 
mijającej kadencji, mniejsze niż 
wynika to z  jego potrzeb i poten-
cjału rozwojowego. Analiza nakła-
dów inwestycyjnych wskazuje, że 
są one również nieproporcjonalne 
do procentowego udziału miesz-
kańców subregionu radomskiego 
w  ogólnej liczbie mieszkańców 
Mazowsza, a bardzo niekorzystnie 
to wygląda, jeżeli wyłączymy z tego 
rachunku mieszkańców Warszawy.
 A co ze środkami europejskimi, 

które są w gestii samorządu woje-
wódzkiego? 

– Trzeba przypomnieć, że środ-
ki z  obecnej, tzw. perspektywy 

finansowej na lata 2014–2020, 
są określone i w znacznej mierze 
rozdysponowane. Perspektywa fi -
nansowa na lata 2021–2027 wyma-
gać będzie od Sejmiku Mazowsza 
opracowania strategii ich wydatko-
wania. Strategia ta musi zakładać, 
według wstępnych założeń Komisji 
Europejskiej, zmianę zasad i plan 
zmniejszenia środków z  fundu-
szu spójności dla krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Natomiast 
szansą dla subregionu radomskie-
go jest obowiązujący od 1 stycznia 
2018 roku podział statystyczny 
Mazowsza na Warszawę i pozostałą 
część Mazowsza. Podział ten został 
dokonany z uwagi na duże różnice, 
jakie wystąpiły w poziomie PKB na 
1 mieszkańca – Warszawa osiągnę-
ła poziom ok. 140% PKB średniej 
unijnej, natomiast pozostała część 
Mazowsza – to ok. 60%. Ta zmiana 
pozwala na pozyskanie przez subre-
gion radomski większych środków 
fi nansowych z funduszy unijnych. 
I musimy tę szansę wykorzystać. 
 Czy stąd takie przyspieszenie 

w ostatnich dniach w sprawie podzia-
łu Mazowsza na województwo war-
szawskie -stołeczne i województwo 
mazowieckie? 

– Znamy te ekscytujące wypo-
wiedzi kandydata PiS na prezydenta 
Radomia, który zapowiada (znam 
to z mediów), że do końca tego roku 
powstanie nowe województwo ma-
zowieckie ze stolicą w  Radomiu. 
Myślę, że to typowe przedwyborcze 
hasło bez pokrycia. Taka reforma to 
wielkie fi nansowe, logistyczne, ad-
ministracyjne i przede wszystkim 
społeczne wyzwanie. Powinna być 
poprzedzona solidnymi konsulta-
cjami społecznymi, a także analizą 
kosztów, pożytków, strat, regional-
nych i subregionalnych konfl iktów. 
Radom stolicą Mazowsza? Tak, ale 
wymaga to dialogu i porozumienia 
z innymi subregionami Mazowsza. 
Bardzo łatwo o dezintegrację Ma-
zowsza, trudno wdrożyć mądry, 
nowy projekt integracyjny. Podczas 
prezentacji kandydatów mówiłem 
o problemach deglomeracji, o ko-
nieczności budowania wspólnej 
strategii rozwojowej dla Radomia 
i Warszawy, która wraz z likwidacją 
tzw. wykluczenia komunikacyjnego 
Radomia powinna sprzyjać loko-
waniu instytucji i podmiotów go-
spodarczych w  Radomiu. Mówi-
łem również o  podjęciu rozmów 
z  rządem na temat rekompensat 
za utracone szanse rozwojowe dla 
Radomia, który stracił status miasta 
wojewódzkiego w 1999 roku. 
 Czyli co dalej? 

– Róbmy swoje. Jesteśmy za 
zwiększeniem środków w  kolej-
nych budżetach województwa 
mazowieckiego z  przeznaczeniem 

na wkłady własne samorządów na 
realizację ze środków unijnych lo-
kalnych projektów inwestycyjnych, 
zwłaszcza w  takich dziedzinach, 
jak edukacja, ochrona zdrowia 
i polityka senioralna oraz ochrona 
środowiska. Opowiadamy się także 
za zwiększeniem środków dla szkol-
nictwa wyższego, instytucji edukacji 
i kultury oraz ochrony dziedzictwa 
kulturalnego Radomia i powiatów 
Ziemi Radomskiej dla zachowania 
tożsamości kulturowej subregionu 
radomskiego. Ze środków z budżetu 
województwa mazowieckiego chcie-
libyśmy wspierać lokalną przedsię-
biorczość, w tym w rolnictwie.
 Co dla Pana, jako kandydata na 

radnego i lidera listy, jest osobistym 
wyzwaniem? 

– Sprostać tak różnym wyzwa-
niom i oczekiwaniom mieszkańców 
Radomia i  powiatów tworzących 
dzisiaj subregion radomski. Podam 
jeden przykład: podczas spotkań, 
które już odbywam, wiele osób 
woła o  odpowiedzialną politykę 
senioralną. Takich kwestii społecz-
nych jest dużo więcej. 
 A co wymaga otwartej dyskusji? 

– Wszystko, co dotyczy dziś 
i  jutra Radomia, subregionu ra-
domskiego i  Mazowsza, w  tym 
planów reformy administracyjnej, 
lotniska w Radomiu, wsparcia dla 
sadowników w powiecie grójeckim 
i nie tylko w tym powiecie, stanu 
instytucji kultury i edukacji, szkol-
nictwa wyższego, położenia ludzi 
młodych. Cała sztuka, jak myślę, 
polega na mądrym i etycznym wy-
borze. Co to znaczy? Że kandydat 
na radnego Sejmiku Wojewódzkie-
go powinien ważyć sądy i uważnie 
słuchać głosów mieszkańców, cho-
ciaż brzmi to może banalnie. 
 Apel do wyborców? 

– Obowiązkowy. Mam przeko-
nanie, że program, z którym kan-
dydaci Lewicy Razem do Sejmiku 
Mazowieckiego z okręgu nr 5, listy 
nr 5, pragną zdobyć mandaty rad-
nych, zasługuje na wsparcie wy-
borców i sympatyków lewicy oraz 
tych wszystkich, którzy uważają, że 
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego powinien jak najpełniej od-
zwierciedlać polityczny i społeczny 
układ sił na Mazowszu. Reprezen-
tacja Lewicy może przyczynić się 
do takiej równowagi. 
 Dziękujemy za rozmowę.

Materiał sfi nansowany 
z KKW SLD Lewica Razem



7WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

LISTA KANDYDATÓW 
DO SEJMIKU MAZOWSZA

SILNY SAMORZĄD
DEMOKRATYCZNA POLSKAKKW SLD LEWICA RAZEM

LISTA NR 5

SITARSKI

REJMER

CICHY FERUŚ MARSZAŁEKWILK

GORYCKI KUPCZYKMARYNIAK-
-GAWRYLIK

IRENEUSZ

LESZEK

JANUSZ MARCIN MAGDALENABOŻENA

ZYGMUNT BARBARAGRAŻYNA JANINA 

Lider listy 

MIEJSCE NR 1

MIEJSCE NR 2

MIEJSCE NR 6 MIEJSCE NR 8 MIEJSCE NR 9MIEJSCE NR 7

MIEJSCE NR 4 MIEJSCE NR 5
MIEJSCE NR 3

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w War-
szawie (obecnie SGH), magister ekonomii. W czasie studiów 
działacz ruchu studenckiego. Ma wieloletnie doświadczenie 
zawodowe w zarządzaniu, budowaniu strategii rozwoju i re-
strukturyzacji fi rm z różnych sektorów polskiej gospodarki. 
Dwukrotnie pełnił funkcję podsekretarza stanu, w Minister-
stwie Przekształceń Własnościowych (1994–1996) i ponownie 
w Ministerstwie Skarbu Państwa (2001–2003). Jako wicemi-
nister w rządzie SLD – PSL uczestniczył w procesie przygo-
towania polskiej gospodarki do integracji z Unią Europejską. 
Zajmuje się doradztwem ekonomicznym dla fi rm. Żonaty, 
dwoje dzieci. Interesuje się historią. Jeździ na nartach. Gra 
w szachy.

Radny Sejmiku Mazowsza IV ka-
dencji. Absolwent Wyższej Szkoły 
Handlu i Finansów Międzynarodo-
wych w Warszawie, magister eko-
nomii. Zainteresowania: fotografi a, 
sporty walki.

Absolwent Akademii Rolniczej 
w  Lublinie, WSP Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego i Akademii Eko-
nomicznej. Nauczyciel, wykładowca. 
Kierował Radomskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli.

Absolwent Uniwersytetu Święto-
krzyskiego w Kielcach na kierunku 
politologia. Mieszkaniec Białobrze-
gów. Zawsze aktywny w życiu pu-
blicznym. Po pracy spełniony mąż 
i ojciec 7-letniego syna. 

Absolwentka Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, Pracuje w Urzędzie Gminy 
Garbatka-Letnisko. Autorka blisko 
30 projektów współfi nansowanych 
ze środków unijnych. 

Absolwentka Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach. Na-
uczyciel-bibliotekarz w  PSP w  Za-
krzewie. Od 2003 roku wicepreze-
ska Międzygminnego Oddziału ZNP 
z siedzibą w Zakrzewie. 

Absolwent Akademii Rolniczej 
w Krakowie, inżynier. Pełnił funk-
cje kierownicze w zakładach prze-
twórstwa owocowo-warzywnego 
w Górze Kalwarii i Przysusze oraz 
ARiMR. 

Emerytka. Aktywna w  lokalnych 
społecznościach, związana z Osie-
dlem XV-lecia w Radomiu. Mężat-
ka, jedno dorosłe dziecko. Jej pasją 
jest ogródek działkowy.

Absolwentka Akademii Rolniczej w Lu-
blinie. W trakcie wielu lat pracy zdobyła 
olbrzymie doświadczenie w zarządza-
niu fi nansami publicznymi. Jest skarb-
nikiem powiatu lipskiego. 

LEWICA DLA MAZOWSZA. DOBRY WYBÓR!
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W rocznicę bitwy 
pod Stefanowem
– Kolejny raz spotykamy się tu, w Stefanowie, aby upamiętnić 74. 
rocznicę bitwy, 66. rocznicę wysiedlenia tej wsi oraz czcić 100. rocznicę 
odzyskania Niepodległości przez Polskę – powiedział wójt Gminy Giel-
niów, Władysław Czarnecki.

Zapadłe wśród przysuskich 
lasów niewielkie wsie Stefanów 
i Budy były w czasie drugiej woj-
ny światowej widownią tragicz-
nych wydarzeń. To tu rozegrał się 
wielogodzinny bój oddziałów 25. 
Pułku Piechoty AK Ziemi Piotr-
kowsko-Opoczyńskiej i 72. PP AK 
z  Okręgu Radomskiego „Jodła” 
z doborowymi jednostkami anty-
partyzanckimi SS i Policji.

Niemiecki plan okrążenia i cał-
kowitego zniszczenia pułków za-
kończył się całkowitym fi askiem. 
Niemcy pozostawili na polu walki 
zabitych i  rannych oraz duże ilo-
ści broni oraz sprzętu wojskowego 
przydatnego partyzantom.

– Mieszkańcy Stefanowa i Bud, 
po wcześniejszym ostrzeżeniu, 
skryli się w pobliskich lasach – po-
wiedział wójt Władysław Czarnecki 
– z doświadczenia wiedząc, co się 

stało cztery lata wcześniej w Gał-
kach i  Mechlinie, gdzie w  1940 
roku Niemcy, za udzielenie po-
mocy Oddziałowi Wydzielonemu 
Wojska Polskiego majora Henryka 
Dobrzańskiego ps. Hubal, zabi-
li wszystkich mężczyzn powyżej 
16. roku życia, a wsie doszczętnie 
spalili. (...)W 1945 roku wieś Ste-
fanów i Budy zostały odbudowa-
ne. (...) Nikt nie spodziewał się, 
że 7 lat po wojnie ta wieś zostanie 
ponownie zniszczona. Latem 1952 
roku, przed żniwami, z rozkazu ra-
dzieckiego komunistycznego mini-
stra obrony narodowej marszałka 
Konstantego Rokossowskiego, wieś 
została spacyfi kowana i zburzona, 
a mieszkańców wysiedlono w różne 
rejony Polski.

W rocznicę tych wydarzeń, od 
dwudziestu lat, na polanie w nie-
istniejącej „partyzanckiej wsi Ste-

fanów”, przy kapliczce-pomniku 
odbywa się uroczysta msza, którą 
w tym roku koncelebrowali m.in. 
ks. kan. dyrektor Radia Plus – Ja-
cek Wieczorek i ks. kan. proboszcz 
parafi i Gielniów Wiesław Zawada. 

Wśród licznie przybyłych na 
uroczystość gości, parlamentarzy-
stów, samorządowców, kombatan-
tów i młodzieży skromnie zasiadła 
ostatnia uczestniczka stefanowskiej 
bitwy, pułkownik dr nauk medycz-
nych Halina Kempińska-Bazyle-
wicz ps. „Kora”.

W  uroczystości asystowała 
kompania honorowa 25. batalionu 
dowodzenia im. mjr. Hubala z 25. 
Brygady Kawalerii Powietrznej 
z Tomaszowa Mazowieckiego oraz 
kawalerzyści ze Stowarzyszenia 
Ułanów im. Wydzielonego Wojska 
Polskiego mjr. Hubala z Poświęt-
nego. 

Organizatorami uroczystości był 
wójt Gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki i  Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Radom.

Za zasługi dla środowiska by-
łych żołnierzy AK i pielęgnowanie 
pamięci ich walki Odznaką Akcji 
„Burza” nagrodzeni zostali: Marek 
Ziębicki, Piotr Starnawski, Tomasz 
Zych, Zbigniew Król. Odznaki wrę-
czył prezes Okręgu Radom ŚZŻAK 
ppłk Leon Etwert.

Medal „Zasłużony Działacz 
Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego” otrzymali: wójt Gminy 
Gielniów Władysław Czarnecki, 
mł. chor. CSLI Tadeusz Sitarski, płk 
pil. naw. generał CSLI Władysław 
Dobrzański, Barbara Jastrzębska 
i Bożena Kępczyńska. Medal od-
znaczonym wręczył gen. CSLI dr 
med. Bogdan Puczyński.

Obchody rocznicy uświetniły 
występy artystyczne uczniów Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Gielniowie i młodzieżowej para-
fi alnej orkiestry dętej pod dyrekcją 
Katarzyny Widorowskiej.Władysław Czarnecki, wójt Gminy Głowaczów

Poczty sztandarowe kombatantów, leśników i szkół Kompania honorowa 25. batalionu dowodzenia im. mjr. Hubala z Tomaszowa Mazowieckiego

Halina Kempińska-Bazylewicz ps. „Kora”, sanitariuszka 25. PP AKPolana w byłej wsi Stefanów zapełniła się przybyłymi gośćmi 

Odznaczeni medalem „Zasłużony Działacz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Oddano hołd uczestnikom bitwy pod Stefanowem
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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, jasie-
niec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

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

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

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

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

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

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

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

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.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Festynem 
zakończono projekt 
„Aktywne Skrzyńsko”
W niedzielę, 23 września, w Skrzyńsku odbył się rodzinny festyn, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”. Stowarzyszenie w ten sposób podsumowało udział 
w projekcie „Aktywne Skrzyńsko”.

Z uczestnikami festynu spotka-
li się burmistrz Przysuchy Tade-
usz Tomasik, zastępca burmistrza 
Adam Pałgan i Prezes Towarzystwa 
Kulturalnego im. Oskara Kolberga 
Jerzy Kwaśniewski.

Burmistrz Tadeusz Tomasik po-
dziękował paniom ze Stowarzysze-
nia „Razem dla Skrzyńska” za ak-
tywny udział w życiu społecznym 
przysuskiej gminy oraz za godne 
reprezentowanie Przysuchy na po-
wiatowych dożynkach.

 – Na terenie naszej gminy bardzo 
aktywnie działają dwie organizacje: 
Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyń-
ska” w  Skrzyńsku, organizator 
i gospodarz tego festynu oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Janikowie – 
powiedział Adam Pałgan zastępca 
burmistrza Przysuchy. – Uważam, 
że działalność pań w tych organiza-
cjach jest przykładem dla mieszka-
nek innych sołectw, które powinny 
pójść w ślady wspaniałych kobiet 
ze Skrzyńska i Janikowa, i tworzyć 
kolejne stowarzyszenia. Tak cenną 
dla społeczności gminy działalność, 
samorządowe władze Przysuchy za-
wsze wspierały. W ostatnim czasie 
uczestniczyłem w  rozmowach na 
temat powstania w Krajowie sto-
warzyszenia o działalności analo-
gicznej do tych w  Skrzyńsku czy 

Janikowie. To dobra wiadomość 
– dodał Adam Pałgan.

Na festynie bawiono się przy 
dźwiękach muzyki ludowej i bie-
siadnej. Wystąpiły: Zespół Stowa-
rzyszenia „Józefi nki" z  Rusinowa 
z akordeonistą Sylwestrem Kucem, 
Kapela Jana Wochniaka z Wienia-
wy, Kapela ze Skrzyńska w składzie 
Andrzej Malik, Stanisław Przyby-
szewski i Józef Kamiński. 

Panie ze Stowarzyszenia „Razem 
dla Skrzyńska” częstowały regionalny-
mi potrawami. Była grochówka i zupa 
gulaszowa, kapusta z grochem, piero-
gi z barszczykiem, chleb ze smalcem 
i ogórkiem, ciasta oraz napoje ciepłe 

i soki. Natomiast wieczorem bawiono 
się z DJ Darkiem Lipińskim.

Imprezie towarzyszyło otwar-
cie wystawy zdjęć, obrazujących 
dawną zabudowę Skrzyńska wraz 
ze zgromadzonymi eksponatami, 
strojami, narzędziami, którymi 
posługiwali się mieszkańcy w pracy 
i gospodarstwach domowych. Wy-
stawa stanowi stałą ekspozycję imi-
tującą wystrój chaty z początków 
XX w. Stowarzyszenie wydało też 
folder pokazujący dotychczasową 
działalność „Razem dla Skrzyńska”. 
W zorganizowaniu wystawy pomo-
gła Stowarzyszeniu dr Agnieszka 
Zarychta-Wójcicka.

Festyn rodzinny, towarzyszą-
ca mu wystawa, wydanie folderu 
o pracy i osiągnięciach Stowarzy-
szenia, wcześniej odbyte warszta-
ty kulinarne oraz zorganizowany 
w międzyczasie konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży, to inicjaty-
wy, które odbyły się w ramach re-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
„Razem dla Skrzyńska” projektu 
„Aktywne Skrzyńsko”.

Rozstrzygnięcie i uroczyste wrę-
czenie nagród w  konkursie pla-
stycznym odbyło się po festynie 
rodzinnym, we wtorek 2 paździer-
nika, w budynku świetlicy wiejskiej. 
Tematem konkursu pn. „Moje 
Skrzyńsko” było przedstawienie 

jego zabudowy. Prace oceniane 
były przez komisje z  uwzględ-
nieniem kategorii wiekowych 
kl. 0–3 i kl. 4–8. W kategorii dzieci 
młodszych wyróżnienia i nagrody 
otrzymali: Amelka Trochim, Maja 
Kwintal, Jaś Frączek, a w kategorii 
młodzieży szkolnej: Nikola Woź-
niak, Wiktoria Stefańska, Zuzanna 
Trochim i  Jakub Górka. Nagrody 
ufundowała Wspólnota Grunto-
wa dla Zagospodarowania Wsi 
Skrzyńsko, Stowarzyszenie „Razem 
dla Skrzyńska”, Filia Biblioteki Pu-
blicznej w Skrzyńsku oraz księgar-
nie w Przysusze. Nagrodzone prace 
można zobaczyć w świetlicy wiej-
skiej w Skrzyńsku.

Jarmark Ludowy 
w Zbożennie
W przedostatnią niedzielę września w Zbożennie odbył się Jarmark 
Ludowy, zorganizowany przez Gminę i Miasto Przysucha oraz Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Mieszkańców Zbożenny przy-
byłych całymi rodzinami na teren 
świetlicy wiejskiej przywitali: bur-
mistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik, 
zastępca burmistrza Adam Pałgan 
i gospodarz jarmarku – sołtys Zbo-
żenny, radny Marian Kozieł. Życzyli 
uczestnikom dobrej zabawy w gro-
nie rodziny i przyjaciół. 

Pogoda w  niedzielne popołu-
dnie dopisała, a boisko przy wiej-
skiej świetlicy szybko wypełniło się 
mieszkańcami Zbożenny i okolic, 
chętnymi do wspólnego spędzenia 
czasu. Ze świetlicowego placu za-
baw dla dzieci dobiegał gwar ba-
wiących się najmłodszych uczestni-
ków jarmarku, natomiast z estrady 
ustawionej na boisku dochodziły 
dźwięki muzyki ludowej i biesiad-
nej. Publiczność do tańca porwa-
ły kapele ludowe: Jana Maraska 
z Przysuchy, Lipców z Wygnanowa, 

Foktów z Ostrołęki. Dał się porwać 
także sołtys Zbożenny Marian Ko-
zieł, który skocznego oberka za-
tańczył z  radną Teresą Gizińską. 
Ludowymi przyśpiewkami bawiły 
panie z Lokalnego Stowarzyszenia 

Kobiet ze Skrzynna, które przygo-
towały również stoisko z pysznymi 
potrawami regionalnymi. 

Po kapelach ludowych wystąpił 
zespół biesiadno-rozrywkowy Sła-
womira Wasilewskiego z Bierwiec. 
W międzyczasie można było obej-
rzeć wystawę rękodzieła na stoisku 
Pracowni Rękodzieła Artystyczne-
go Dekor-Dar Barbary Bałtowskiej 
z  Przysuchy. Wzrok przyciągały 
drewniane płaskorzeźby o charak-
terze religijnym, kolorowe fi gurki 
– magnesy i wzruszające, wykonane 
w ciepłych kolorach „aniołki”. 

Na jarmarku był też kiermasz 
produktów kulinarnych oraz za-
bawy animacyjne dla dzieci.

Mieszkańcy Zbożenny uczestniczyli w zabawie ludowej Stoisko Pracowni Rękodzieła Artystycznego Dekor– Dar Barbary Bałtowskiej z Przysuchy

Mieszkańcy Skrzyńska dobrze bawili się na festynie

Wystąpiły panie z Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna

Kapela ze Skrzyńska Andrzeja Malika Pierwsza z lewej Anna Szyszka, szefowa Stowarzyszenia „Razem dla Skrzyńska” pokazuje 
wystawę o dawnym Skrzyńsku
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 Jubileusz 30-lecia obchodzi w tym roku Związek Ogródków Działkowych, 
choć poszczególne ogródki powstawały w różnych latach. Z tej okazji Medalem 
Pamiątkowym PRO MASOVIA, nadanym przez marszałka Adama Struzika, 
został uhonorowany Zygmunt Kacprzak, niegdyś prezes ZOD byłego woje-
wództwa radomskiego, a do niedawna pełniący tę funkcję w województwie 
mazowieckim. Los zrządził, że Bożenna Pacholczak, wiceprzewodnicząca 
Sejmiku i jego radny Zbigniew Gołąbek wręczali go zasłużonemu działko-
wiczowi jako pacjentowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Aleksandrowicza. 

 Miłośnicy czterech kółek i iluśset koni mechanicznych twierdzą za Kazi-
mierzem Pawlakiem („Sami swoi”), że tak. Kawalerzyści i miłośnicy jeździec-
twa twierdzą, że jednak nie. Najwyraźniej takiego samego zdania są poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk i wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki, którzy 
chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia z ułanami po uroczystości 75. 
rocznicy bitwy stefanowskiej w gielniowskich lasach.

 Gdzie indziej, jak nie w lesie można spotkać leśną brać. Emerytowany 
nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, przewodniczący Rady Gminy Stromiec 
Jan Chryzostom Czachowski i leśniczy Leśnictwa Trzebień Krzysztof Kapusta 
spotkali się na pogawędce w czasie jednej z uroczystości organizowanej przez 
leśników. 

 W dawnym „Empiku” przy ul. 
Traugutta w Radomiu zainaugu-
rowało działalność centrum kul-
tury seniorów. Otwarcia dokonali 
prezydenci – Radosław Witkowski 
i Jerzy Zawodnik, było poświęce-
nie, prelekcja pani profesor, skecze 
w wykonaniu radomskich akto-
rów – Izabeli Brejtkop i Jarosława 
Rabendy. Były oklaski i słodki 
poczęstunek.

 Zbliża się fi nałowa konferencja 
z cyklu „Partnerstwa Lokalnego” or-
ganizowana przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach. W naszym re-
dakcyjnym archiwum odnaleźliśmy 
„przypadkiem” zapomnianą pamiąt-
kową fotkę starosty kozienickiego 
Andrzeja Junga i sekretarza Urzędu 
Gminy Grabów nad Pilicą Zdzisła-
wa Karasia. Panowie, podczas jednej 
z poprzednich konferencji, pozowali 
nam w smakowitej dekoracji.

 Program artystyczny Gali 20-lecia 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Aleksandrowi-
cza w Radomiu zapełniło recitalem „Trio 
akordeonowe”. Występują w nim uzdol-
nieni uczniowie Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Radomiu: Piotr Motyka, Piotr 
Poderwała i Mikołaj Skopek. Za granicą 
występują pod nazwą „Accordions for 
World”. Podczas Gali byli oklaskiwani 
rzęsiście, chyba bardziej niż podczas 
koncertów w Australii, Kanadzie, Fran-
cji, Słowacji czy innych krajach. Pewnie 
także dlatego, że przyszli na świat w ra-
domskim szpitalu.

 90 lat jednostki OSP w Gra-
bowie nad Pilicą to było wielkie 
święto. Ale czy jednostka mogłaby 
istnieć, gdyby nie aktywne wspar-
cie włodarzy gminy? Wiedzą 
o tym druhowie, a skromny do-
wód ich uznania i podziękowania 
trzymają w dłoniach wójt Euze-
biusz Strzelczyk, sekretarz Urzędu 
Gminy Zdzisław Karaś i inspektor 
UG, a zarazem skarbnik jednostki 
OSP w Grabowie, Mariola Grzęda.

 Klub Sportowy Zamłynie Kombud S.A. w Ra-
domiu działa od 20 lat i odnosi sukcesy w skali kraju 
w takich dyscyplinach sportu, jak łucznictwo czy 
piłka nożna kobiet. Nieźle sobie radzi również dru-
żyna męska w piłce nożnej. Dlatego na uroczystości 
jubileuszowej wręczano zawodnikom i działaczom 
dziesiątki medali, odznak, grawertonów, dyplomów 
itp. Na zdjęciu: prezydent Radomia Radosław Wit-
kowski i szef jego kancelarii Mateusz Tyczyński ho-
norują Zygmunta Plutę – założyciela i prezesa klubu 
radomskiej dzielnicy Zamłynie.

P O ( d ) G L Ą D Y

Za zasługi dla Mazowsza

Z wyrazami 
podziękowania

„Zamłyniu” 
stuknęło 20 lat

Czy koń to przeżytek?

Leśna brać

Radom swoim 
Seniorom

Z naszego archiwum

W podzięce za urodziny


