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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comNowe władze 

w Gminie Kozienice
Zgodnie z zarządzeniem komisarza wyborczego, we wtorek 20 listopada br. odbyła się w Kozieni-
cach pierwsza uroczysta sesja, podczas której ukonstytuowały się nowe władze Gminy Kozienice.

Sesję otworzył ustępujący ze 
stanowiska były burmistrz, obec-
nie radny Sejmiku Mazowieckiego, 
Tomasz Śmietanka, po czym jej 
prowadzenie przejął radny-senior 
Stanisław Kuźnar. Po odczytaniu 
i  zatwierdzeniu porządku obrad 
przystąpiono do ceremonii ślubo-
wania. Każdy z  radnych, po wy-
czytaniu nazwiska, wypowiedział 
słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg” lub po prostu „Ślubuję”. 

Zgodnie z porządkiem sesji po 
radnych odbyło się ślubowanie 

burmistrza-elekta, Piotra Kozłow-
skiego.

– Obejmując urząd burmistrza 
gminy Kozienice, uroczyście ślubu-
je, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców Gmi-
ny Kozienice. Tak mi dopomóż 
Bóg. Ślubuję – powiedział Piotr 
Kozłowski. 

Po krótkiej przerwie, nowa Rada 
Gminy rozpoczęła swoją pracę do-
konując wyboru komisji skruta-

cyjnej mającej poprowadzić wybór 
przewodniczącego Rady Gminy. 
W jej skład weszli radni Ewa Malec 
(przewodnicząca komisji), Mariusz 
Ptaszek i Edward Pułkowski, który 
wcześniej zgłosił na to stanowisko 
Rafała Suchermana. Była to jedy-
na kandydatura. W wyniku tajne-
go głosowania, przewodniczącym 
Rady Gminy Kozienice, 20 głosami, 
przy jednym głosie nieważnym się, 
wybrany został Rafał Sucherman.

Następnie głos zabrał ustępujący 
burmistrz Tomasz Śmietanka, któ-

Rada Gminy Kozienice
Rafał Piotr Sucherman 
– przewodniczący

Igor Marek Czerwiński, Andrzej 
Gogacz, Zdzisław Gregorczyk, 
Marek Paweł Kapusta, Alicja Stani-
sława Kordula, Elżbieta Kowalska-
-Piechowicz, Grzegorz Sławomir 
Kurek, Marek Jan Kuźmiński, 
Stanisław Kuźnar, Ewa Malec, 
Artur Piotr Matera, Arkadiusz Piotr 
Molenda, Marcin Mirosław Ogórek, 
Krzysztof Piotr Pawlik, Mariusz 
Prawda, Edward Pułkowski, Ma-
riusz Ptaszek, Robert Wojcieszek, 
Andrzej Wołos, Ryszard Zając.

ry m.in. podziękował wszystkim 
za 20-letnią współpracę.

Na zakończenie sesji wystąpił 
burmistrz Piotr Kozłowski dzię-
kując mieszkańcom za okazane 
zaufanie i zadeklarował, że doło-
ży wszelkich starań aby żyło im 
się lepiej w swojej małej ojczyźnie.

Ślubowanie nowego burmistrz Piotra Kozłowskiego

Uczestnicy i obserwatorzy pierwszej sesji nowej Rady Gminy Rada Gminy złożyła uroczyste ślubowanie
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Obchody 100-lecia 
Niepodległości
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, najwcześniej Święto Niepodległości 
celebrować zaczęli harcerze z 44. Szczepu Drużyn Harcerskich „Plank-
ton”, którzy od rana zapalali symboliczne znicze we wszystkich Miej-
scach Pamięci Narodowej, znajdujących się na terenie gminy Jasieniec.

Uroczyste obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości w Jasieńcu 
rozpoczęła msza święta celebro-
wana w kościele pw. Zesłania Du-
cha Św. W kazaniu wygłoszonym 
przez o. Pawła Górę, franciszkani-
na z Niepokalanowa, wielokrotnie 
padały słowa odnoszące się do na-
szego wspólnego obowiązku dba-
nia o wolną Ojczyznę przy pomocy 
najwyższych cnót: wiary, nadziei 
i miłości.

We mszy udział wzięły władze 
Gminy Jasieniec: wójt Marek Pie-
trzak, wójt-elekt Marta Cytryń-
ska, przewodniczący RG Grzegorz 
Osiński, a  także przewodniczący 
Rady Powiatu Władysław Kumo-
rek, ostatni kombatant na jasie-
nieckiej ziemi, sadownik, pierwszy 
Prezes Banku Spółdzielczego w Ja-
sieńcu, porucznik Wojska Polskiego 
Stanisław Zięba; poczty sztandaro-
we i delegacje wszystkich lokalnych 
instytucji i organizacji społecznych, 
harcerze, zuchy oraz wierni z tere-
nu jasienieckiej i sąsiednich parafi i. 

Po mszy św., wszyscy przeszli pod 
pomniki poległych za wolność Oj-
czyzny, gdzie do uroczystego Apelu 
Pamięci, odczytanego przez dh Al-
berta Krawczyka, wezwani zostali 
wszyscy ci, którzy żyli i pracowali 
na jasienieckiej ziemi, a w chwili 
gdy niełatwe czasy tego wymagały, 
nie zawahali się przed złożeniem 
najwyższej ofi ary – swojego życia 
na ołtarzu wolności i suwerenno-
ści. Po apelu przy pomnikach, gdzie 
wartę honorową pełnili harcerze, 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

– Spotykamy się, jak co roku, 
w dniu 11 listopada w tym miejscu, 
aby uczcić dzień odzyskania Nie-
podległości przez Państwo Polskie 
– powiedział wójt Marek Pietrzak. – 
Ale dziś spotykamy się w szczegól-
nych okolicznościach. Obchodzi-
my setną rocznicę tych wydarzeń 
i okoliczności, które doprowadziły 
do tego, że na mapie Europy, po 
123 latach niebytu, znów pojawi-
ło się Państwo, któremu na imię 
Polska. (...) My dziś, tu w Jasieńcu, 
przed pomnikami upamiętniają-
cymi naszych bliskich, dziadków, 
kuzynów, ojców, sąsiadów, którzy 
za ojczyznę, za wolną Polskę oddali 
życie, musimy sami przed sobą od-
powiedzieć na pytanie czym dla nas 
jest nasza ojczyzna. (...) Ojczyzna to 
dziedzictwo, które przekazali nam 
nasi przodkowie. To górskie szla-
ki prowadzące na szczyty naszych 
przepięknych gór, nadmorska plaża 
i szum morskich fal. Nasza piękna 
stolica, Warszawa, ze swoją tra-
giczną, ale bohaterską historią. To 
wielcy Polacy, którzy swoim życiem 
i  dokonaniami odcisnęli trwałe 
piętno na losach świata. (…) Dzi-
siaj nikt nie wymaga od nas daniny 
krwi. Nikt, na szczęście, nie wzywa 
nas, byśmy chwycili za broń i bro-
nili granic swojego kraju, zbrojnie 

bronili suwerenności. (...) Z okazji 
narodowego święta setnej roczni-
cy niepodległości życzę Państwu 
wszelkiej pomyślności. Niech na-
sza ojczyzna rozwija się w pokoju. 
Niech jej dobro, a przez to dobro 
wszystkich Polaków, zawsze leży na 
sercu tym, którzy w naszym imie-
niu sprawują władzę – powiedział 
wójt Marek Pietrzak.

Po zakończeniu ofi cjalnej części, 
w kolumnie marszowej prowadzo-
nej przez Orkiestrę Gminną przy 
OSP w Jasieńcu pod dyrekcją druha 

czyka. Reżyserem i  scenografem 
przedstawienia była Małgorzata 
Zielińska.

Bogactwo historycznych odnie-
sień, począwszy od czasu zabo-
rów, przez 123 lata niewoli, okres 
I Wojny Światowej, po zakończeniu 
której Polska odzyskała na 20  lat 
niepodległość, apokalipsę czasu 
II  Wojny Światowej, aż wreszcie 
nieodległy przecież okres niewoli 
komunistycznej z tak wyrazistymi 
postaciami jak Prymas Tysiącle-
cia Kardynał Wyszyński, ks. Jerzy 
Popiełuszko, Papież Jan Paweł  II 
i  bliski jasienieckiej społeczności 
ks. prałat Czesław Sadłowski, po-
zostawiło w sercach widzów nieza-
pomniane wrażenia.

– W zasadzie, nie wiem co mam 
powiedzieć. Mam ściśnięte gardło, 
serce kołacze – powiedział wójt Ma-
rek Pietrzak. – Piękny program. Pięk-
na nauka dla nas wszystkich. Nauka 
naszej historii i  przede wszystkim 
nauka, że nasza przyszłość to wła-
śnie dzieci i młodzież. Trzeba robić 
wszystko aby zapewnić im dobry 
start w życie, dobre warunki do ży-
cia i nauki, bo to przecież to młode 
pokolenie będzie kiedyś odpowia-
dało za nasz los. Bardzo serdecznie 
dziękuję pani dyrektor, Alinie Jarosz, 
za umożliwienie nam wszystkim 
obejrzenie tego pięknego programu. 
Dziękuję wszystkim, którzy ten pro-
gram przygotowywali. Dzieci i mło-
dzież tej szkoły pokazały, jak trzeba 
kochać ojczyznę i jak trzeba święto-
wać ten piękny jubileusz. Dziękuje 
wam wszystkim bardzo – powiedział 
bardzo wzruszony wójt Pietrzak. 

 Jacek Lombarski,
UG Jasieniec

Wójt Marek Pietrzak i wójt-elekt Marta Cytryńska złożyli kwiaty

Zuchy z Jasieńca

Michała Balcerowicza, uczestnicy 
uroczystości przeszli do PSP im. 
Juliana Suskiego, gdzie uczniowie 
tej szkoły zaprezentowali spektakl 
historyczny przygotowany pod 
kierunkiem Moniki Stykowskiej, 
Eweliny Niczewskiej, Doroty Foł-
tyn, Marzanny Skrzypkowskiej, 
Beaty Skonecznej, Anny Łukasiak, 
Czesława Cholewy i Alberta Kraw-

Uczestnicy uroczystości

Widzowie w skupieniu oglądali spektakl przygotowany przez młodzież

Darmowa loteria fantowa Uzdolnieni uczniowie wraz z wójt-elekt Martą Cytryńską i wójtem Markiem Pietrzakiem

Podziękowanie uczniom za spektakl rzęsistymi oklaskami
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TABELA ŚREDNICH WARTOŚCI PARAMETRÓW DLA WODY ŹRÓDLANEJ I Z UJĘĆ WODOCIĄGÓW MIEJSKICH

Lp. typ wody
magnez 

(mg/l)

wapń 

(mg/l)

sód 

(mg/l)

potas 

(mg/l)

fl uorki 

(mg/l)

chlorki 

(mg/l)

siarcza-

ny (mg/l)

wodoro-
-węglany 

(mg/l)

ogólna zawartość 
soli mineralnych 

(mg/l)

1 źródlana 9,4 58,7 6,6 1,3 0,15 8,7 36,9 171,6 321

2
woda 

z ujęć W.M.
13,4 105,3 10,6 4,0 0,45 17,1 26,9 142,2

Dobra woda 
prosto z kranu
Wodociągi Miejskie w Radomiu stosują nowoczesne technologie podczas produkcji i dystrybu-
cji wody, dzięki temu nasza woda ,,prosto z kranu’’ jest zdrowa, smaczna i bezpieczna. Jakość 
naszej wody sprawdzana jest w Laboratorium Badawczym Sekcja Wody, które ma akredytację 
PCA i zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

 Woda w naszych kranach zawie-
ra szereg substancji mineralnych 
w  tym biopierwiastki, takie jak 
wapń i magnez. 

Woda, która płynie w  naszych 
kranach jest czerpana z  ujęć ze 
studni głębinowych o podłożu wa-
pienno-kredowym. W  sześciu na 
siedem ujęć mamy wodę średnio 
twardą, a w jednym twardą. Średnio 
twarda woda może być uciążliwa 
dla sprzętów gospodarstwa domo-
wego, ale również taka ilość magne-
zu czy wapnia może mieć bardzo 
pozytywny wpływ na zdrowie.

Jakość wody z  poszczególnych 
ujęć jest sprawdzana pod kątem 
fi zykochemicznym i  mikrobiolo-
gicznym. Badania fi zykochemicz-

ne obejmują oznaczenia zawarto-
ści manganu, azotanów, azotynów, 
żelaza ogólnego, jonu amonowego, 
sumarycznej zawartości wapnia 
i magnezu (twardość ogólna) oraz 
pH, przewodność elektryczna wła-
ściwa, mętność. Pod względem mi-
krobiologicznym badamy obecność 
bakterii grupy coli, Escherichia 
coli i enterokoków kałowych. Brak 
obecności ww. wskaźników pozwa-
la stwierdzić, że woda nie zawiera 
żadnych szkodliwych dla zdrowia 
bakterii, dlatego też jej gotowanie 
nie jest potrzebne.
Pijmy więc wodę z kranu, oszczę-
dzajmy pieniądze. Jeden litr wody 
z kranu kosztuje około 1 grosz.
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Uroczysta sesja Rady Gminy w Jastrzębi

Z optymizmem w przyszłość
Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jastrzębi dosłownie wypełniła się po brzegi, nie dla wszystkich 
wystarczyło krzeseł. Ale też nic dziwnego. Wszyscy zainteresowani chcieli uczestniczyć w pierwszej, 
uroczystej sesji, w której brali udział nowo wybrani radni, nowo wybrany wójt gminy i która rozpoczy-
nała pięcioletnią kadencję nowej Rady Gminy.

Jak zawsze pierwszą sesję w no-
wej kadencji poprowadził radny-
-senior, którym w gminie Jastrzębia 
okazał się Józef Tomalski.

Program sesji nie zawierał wie-
lu punktów, ale przecież podczas 
inauguracji nadchodzącej kaden-
cji radni nie podejmują ważnych, 
wymagających dłuższych debat, 
uchwał. Najważniejszymi punkta-
mi były bowiem ślubowania rad-
nych oraz wójta, a  także wybór 
nowego przewodniczącego Rady 
Gminy.

Zanim to jednak nastąpiło, 
przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej w Jastrzębi Ewa Borow-

ska przedstawiła wyniki wyborów, 
w których mieszkańcy gminy zade-
cydowali kto objął mandat radne-
go i przez najbliższe pięć lat będzie 
zarządzał gminą.

Otóż na kandydatów do Rady 
Gminy oraz w głosowaniu na wójta 
w I turze wzięło udział 3770 wybor-
ców czyli 67,37 proc. uprawnionych 
do głosowania, zaś w II turze do urn 
wyborczych podążyło 3793 miesz-
kańców czyli 67,88 proc. uprawnio-
nych do głosowania.

W wyborach wójta gminy z po-
parciem 2000 wyborców, co stano-
wi 52,73 proc. wszystkich głosują-
cych wygrał Wojciech Ćwierz i to 

Mandaty radnych 
w Radzie Gminy Jastrzębia 
nowej kadencji objęli:
 1. W okręgu Bartodzieje Olszowa 

– Cezary Pietruszewski
 2. W okręgu Wojciechów – 

Danuta Boniecka
 3. W okręgu Wólka Lesiowska – 

Teresa Michalska
 4. W okręgu Mąkosy Stare, 

Lewaszówka – Marcin Mąkosa
 5. W okręgu Brody, Wola Goryń-

ska, Wolska Dąbrowa – Wiesław 
Drożdż
 6. W okręgu Goryń – Hanna 

Cencelewicz
 7. W okręgu Dąbrowa Kozłowska 

– Robert Wojdat
 8. W okręgu Kozłów – Józef 

Tomalski
 9. W okręgu Lesiów – Marek Nosal
 10. W okręgu Kolonia Lesiów – 

Feliks Warchoł
 11. W okręgu Owadów – Marcin 

Pasek
 12. W okręgu Wola Owadowska 

– Ewa Banach
 13. W okręgu Dąbrowa 

Jastrzębska, Mąkosy Nowe – 
Walenty Buzor
 14. W okręgu nr 14 Jastrzębia – 

Teodozja Borowska
15. W okręgu nr 15 Jastrzębia – 
Krzysztof Golec

Nowo wybrani radni oraz wójt 
gminy otrzymali zaświadczenia 
o dokonanym wyborze.

on został wójtem gminy Jastrzębia 
na najbliższą, pięcioletnią kadencję.

Warto podkreślić, że frekwencja 
końcowa w gminie Jastrzębia była 
najwyższa w regionie.

Jak zawsze, bardzo uroczystym 
momentem inauguracyjnej sesji 
jest ślubowanie radnych. Niektó-
rzy po słowach – ślubuję, dodawali 
jeszcze – tak mi dopomóż Bóg.

Ślubowanie złożył również wójt 
gminy Wojciech Ćwierz. Nowo 
wybrany wójt otrzymał także od 
delegacji mieszkańców, strażaków, 
organizacji społecznych kwiaty 
wraz z życzeniami owocnej pracy 
w nadchodzących latach.

Dziękując za wybór, za okazane 
zaufanie, wójt Wojciech Ćwierz 
podkreślił, że w  swojej pracy 
w  nadchodzącej kadencji będzie 
się starał, aby tego zaufania miesz-
kańców gminy nie zawieść.

– Mam nadzieję, że podczas 
trwania obecnej kadencji Rady 
Gminy – mówił wójt – będzie 
nam się bardzo dobrze układać 
współpraca zarówno z  powiatem 
radomskim, województwem ma-
zowieckim, a  przede wszystkim 
z mieszkańcami naszej gminy. Na-
szym celem jest przede wszystkim 
dalszy rozwój gminy i polepszenie 
warunków życia mieszkańców. 
Mam nadzieję, że nam się to uda…

Podczas pierwszej sesji Rady 
Gminy wybrano także nowego 
przewodniczącego Rady. Wybory 
były tajne.

Radni jednogłośnie powierzyli tę 
funkcję radnemu-seniorowi Józefo-
wi Tomalskiemu.

A później wszyscy składali życze-
nia, aby nowa kadencja w gminie 
Jastrzębia była udana i przyniosła 
wiele satysfakcji zarówno nowej 
władzy, jak i wszystkim mieszkań-
com gminy. 

 Bogdan Wyciszkiewicz

Sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny Józef Tomalski

Zaświadczenie o dokonanym wyborze, z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej 
w Jastrzębi Ewy Borowskiej odebrał wójt Wojciech Ćwierz

Nowi radni

Wójt Wojciech Ćwierz podkreślił, że w swojej pracy będzie się starał, aby nie zawieść zaufania 
mieszkańców gminy

Ślubowanie nowego wójta

Kwiaty i gratulacje Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jastrzębi dosłownie wypełniła się po brzegi
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Pierwsza w historii 
taka kadencja
Ta sesja nowej Rady Gminy Garbatka-Letnisko przejdzie do historii z kilku względów. 
Po raz pierwszy, zgodnie z nową ordynacją, kadencja nowej Rady trwać będzie pięć lat. Po raz 
pierwszy, co nie zdarzyło się nigdy do tej pory, w otwarciu pierwszej sesji i ślubowaniu nowej Rady 
nie uczestniczył ustępujący wójt, Robert Kowalczyk, który o tej samej godzinie przejmował obowiązki 
burmistrza miasta i gminy Pionki. Po raz pierwszy w historii gminy Garbatka-Letnisko wójtem zosta-
ła kobieta, Teresa Fryszkiewicz. Również była to pierwsza sesja Rady Gminy, której przebieg można 
było oglądać on-line w internecie. 

Tę nadzwyczajną z  tylu wzglę-
dów sesję po krótkim wprowadze-
niu przez byłego przewodniczącego 
Rady Gminy Włodzimierza Ma-
zura, działającego z upoważnienia 
komisarza wyborczego oraz nie-
obecnego wójta minionej kadencji 
Roberta Kowalczyka, otworzyła 
radna-seniorka Irena Piechocińska 
i wójt-elekt Teresa Fryszkiewicz. Po 
odczytaniu porządku obrad i wy-
jaśnieniu procedur, przystąpiono 
do ślubowania. Nowi członkowie 
Rady Gminy po wypowiedzeniu 
tradycyjnej formuły zakończonej 
słowami „Tak mi dopomóż Bóg” 
objęli swój urząd i przystąpiono do 
zaprzysiężenia wójta-elekta.

– Obejmując urząd wójta gminy 
uroczyście ślubuje, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i  pomyślno-
ści mieszkańców Gminy. Tak mi 
dopomóż Bóg – powiedziała wójt 
Teresa Fryszkiewicz i po złożeniu 
podpisu pod rotą ślubowania, ob-
jęła pełnoprawnie urząd i wygłosiła 
swoje pierwsze orędzie.

– Szanowni państwo. Musicie mi 
wybaczyć, ale jestem bardzo wzru-
szona, tym bardziej, że jesteście tu ze 
mną obecni. Wysoka Rado, szanowni 
państwo, drodzy mieszkańcy, to dla 
mnie zaszczyt, że stoję tu przed wami 
jako pierwsza w historii kobieta, wójt 

Rada Gminy 
Garbatka-Letnisko 
kadencja 2018–2023
 Włodzimierz Mazur 

– przewodniczący Rady
 Krystyna Basaj, 
 Ewa Dębowczyk, 
 Bartłomiej Kamiński, 
 Jadwiga Kutyła, 
 Barbara Kwaśnik, 
 Ryszard Mazur, 
 Dorota Michałowska, 
 Grażyna Otarkowska, 
 Czesław Pacuła, 
 Irena Piechocińska, 
 Marianna Piechota, 
 Hanna Skucz-Michalska, 
 Michał Świątek
 Dorota Ziarkowska

Gminy Garbatka-Letnisko i  za to 
chciałabym wam bardzo serdecznie 
podziękować. Dziękuję mojej rodzi-
nie za to, że mnie wspierała, za to że 
utwierdziła mnie w przekonaniu, że 
droga, którą wybrałam jest właściwa 
i  słuszna. Dziękuję również panu 
Robertowi Kowalczykowi, byłemu 
już naszemu wójtowi, obecnie też 
już pewnie złożył swoje ślubowa-
nie jako burmistrz miasta Pionki. 
Dziękuję również wszystkim moim 
kandydatom na radnych, zarówno 
tym, którzy szczęśliwie objęli dzisiaj 
mandat radnego, ale również i tym, 
którzy startowali z listy mojego ko-
mitetu. Przede wszystkim chcę po-
dziękować wam, drodzy mieszkańcy, 
za to że tak licznie chcieliście oddać 
głosy na moją osobę, a mnie nie po-
zostaje nic innego jak obiecać, co ni-
niejszym czynię, że zrobię wszystko, 
żeby nam wszystkim żyło się jeszcze 
lepiej w naszej pięknej gminie.

Po tych uroczystych chwilach 
Rada Gminy przystąpiła do swojej 
codziennej pracy, a więc powoła-
no pierwszą komisję skrutacyjną, 
w celu przeprowadzenia głosowa-
nia wyłaniającego przewodniczące-
go Rady Gminy. W składzie Doro-
ta Ziarkowska – przewodnicząca, 
Barbara Kwaśnik i Bartłomiej Ka-
miński.

Po zgłoszeniu kandydatur, a wła-
ściwie jednej kandydatury i po prze-
prowadzeniu tajnego głosowania 
oraz podliczenia głosów, przewodni-
cząca komisji ogłosiła, że przewodni-
czącym Rady Gminy został wybrany 
ponownie Włodzimierz Mazur.

A po krótkiej przerwie dla ochło-
nięcia z  emocji przystąpiono do 
normalnej codziennej pracy Rady 
Gminy. 

 Jacek Lombarski 

Jednomyślność Rady to droga do sukcesu dla wszystkich

Ślubowanie nowego wójta Teresy Fryszkiewicz

Oklaski i gratulacje

Pamiątkowe zdjęcie dla mediów i historii

W uroczystej sesji uczestniczyli także sołtysiZrobię wszystko, żeby nam wszystkim żyło się jeszcze lepiej – zadeklarowała wójt Teresa Fryszkiewicz

Pierwsza komisja w nowej kadencji Rady Gminy
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Skład Rady Gminy:
 Sławomir Bińkowski
 Marek Czarnota
 Zbigniew Domagała
 Marzena Golińska
 Barbara Gregier
 Katarzyna Jelonek
 Renata Karbarz
 Rafał Kuźdub
 Jerzy Kozłowski
 Dawid Król
 Leszek Mąkola
 Marta Nadgradkiewicz
 Tomasz Wakuła
 Wojciech Warso
 Aldona Wójcikowska

www.jastrzab.com.pl

Wspólnie 
dla Małej Ojczyzny
Akt ofi cjalnego przekazania wyników wyboru Andrzeja Brachy na Wójta Gminy Jastrząb  
i 15 radnych tej gminy odbył się w poniedziałek, 19 listopada o godz. 14. i miał bardzo wzniosły 
i przyjazny przebieg.

Rozmowa z Andrzejem Brachą, Wójtem Gminy Jastrząb

Uroczystość otworzył z  upo-
ważnienia komisarza wyborczego 
Andrzej Bracha jako wójt poprzed-
niej kadencji, po czym przekazał jej 
prowadzenie najstarszemu wiekiem 
radnemu Zbigniewowi Domagale. 
Radny-senior poprosił obecną 
na uroczystości Justynę Grzmil, 
przewodniczącą Gminnej Komisji 
Wyborczej w Jastrzębiu, o wręcze-
nie zaświadczeń o wyborze wójtowi 
Andrzejowi Bracha i 15. radnym. 
Po otrzymaniu dokumentów po-
twierdzających wybór, złożyli oni 
ślubowanie. Po ślubowaniu nastą-
pił akt wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Jastrząb. Wszyscy 
radni poparli kandydaturę Sławo-
mira Bińkowskiego. Nie miał on 
kontrkandydata. Po wyborze prze-
jął prowadzenie obrad sesji Rady 
Gminy Jastrząb. Radni wprowadzili 
na niej drobne zmiany do tegorocz-
nego budżetu, przedstawione przez 
panią skarbnik Dorotę Wrzesień.

Stawiamy na dalszy rozwój
 Czy gratulując wyboru Panu Wójto-

wi i Radnym Gminy Jastrząb, można 
powiązać odniesiony sukces z nie-
bywałym tempem rozwoju gminy 
w ostatniej kadencji, a szczególnie 
w bieżącym roku?

 – Kończący się 2018 rok jest dla 
naszej gminy rzeczywiście wyjąt-
kowy. Wydatkujemy na inwestycje 
rekordową sumę ponad 13 mln zł. 
Przypomnę, że gdy przed czterema 
laty zostałem wybrany wójtem, 
gminę stać było przeznaczyć na 
inwestycje tylko 350 tysięcy zło-
tych. Tyle zaplanowano w projekcie 
budżetu. Dlatego też zacząłem od 
poszukania oszczędności w sposo-
bie zarządzania oświatą, a następ-
nie zgłaszaliśmy projekty związane 
z reformą oświaty. Do sukcesów in-
westycyjnych w latach następnych 
przyczyniły się także projekty za-
silane właśnie środkami zewnętrz-
nymi, w dużym stopniu unijnymi.
 Poproszę o kilka przykładów z reali-

zacji zadań tegorocznych…
– Jesteśmy liderem projektu do-

tyczącego wykorzystania Odnawial-
nych Źródeł Energii, realizowanego 
w partnerstwie z gminami Chlewi-
ska, Orońsko, Mirów i  Starostwo 
Powiatowe w  Szydłowcu. Dużo 
zrobiliśmy w drogownictwie m.in. 
w  Kuźni Kolonii, Gąsawach Rzą-
dowych Niwach, ulicę Miłą i Mic-
kiewicza w  Jastrzębiu, kompleks 

boisk w Jastrzębiu i dwa place za-
baw, remont miejsc plażowych przy 
Zalewie. Mimo realizacji inwestycji 
rekordowej wartości i zarzutów sta-
wianych mi w kampanii wyborczej, 
poinformuję z satysfakcja, że zadłu-
żenie nasze jest najniższe spośród 
gmin w  powiecie szydłowieckim. 
Stanowi tylko 13  procent docho-
dów budżetowych gminy. Przyznam 
jednak, że gdy obejmowałem urząd 
Wójta Gminy Jastrząb też nie było 
wysokie, wynosiło 15,8%.
 Jako wójt poprzedniej kaden-

cji, choć fi zycznie ta sama osoba, 
przed 15. Listopada przedłożył pan 
zwierzchnim władzom fi nansowym 
projekt budżetu na rok przyszły…

– Owszem, złożyłem, lecz o tym 
projekcie nie zdążyłem jeszcze po-
rozmawiać z nowo wybraną Radą 
Gminy Jastrząb, której członkowie, 
podobnie jak i ja, złożyli ślubowanie 
dopiero dzisiaj czyli zgodnie z pra-
wem, radnymi są od 19 listopada. 
Radni mają przywilej pierwszeń-
stwa także w tym sensie, że mogą 
jeszcze wnosić propozycje i uwagi 
do projektu budżetu na rok 2019. 
Sesja budżetowa nowo wybranej 
Rady Gminy Jastrząb odbędzie się 
prawdopodobnie w grudniu.
 Czy będzie to jednak budżet zapew-

niający gminie dalszy rozwój…
– Takie są zamierzenia nie tylko 

moje, lecz także radnych wybra-

nych przecież bezpośrednio przez 
większość głosujących mieszkań-
ców wsi i sołectw. Poinformuję, że 
z 15. osób tworzących Radę Gmi-
ny Jastrząb, 11. pełniło tę funkcję 
w poprzedniej kadencji. Sławomir 
Bińkowski został jednogłośnie wy-
brany przez Radę Gminy jej prze-
wodniczącym. Jest on doświad-
czonym samorządowcem. Funkcję 
przewodniczącego pełnił również 
w kadencji 2010–2014. Bardzo ini-
cjatywni i doświadczeni są również 
pracownicy naszego Urzędu Gmi-
ny, w tym, rzecz jasna, kierownicy 
jednostek organizacyjnych.
 Czyli drużyna samorządowej gminy 

Jastrząb w komplecie i gotowa do re-
alizacji nowych zadań?

– Prawie w  komplecie. Przed 
uroczystym ślubowaniem dowie-
dzieliśmy się, że nasza Sekretarz 
Gminy Anita Gołosz, dzisiaj została 
wybrana Wicestarostą Szydłowiec-
kim. Pogratulowaliśmy zasłużone-
go awansu w samorządzie powia-
towym, w którym w zakończonej 
kadencji Anita przewodniczyła 
Radzie Powiatu Szydłowieckiego. 
Na najbliższej sesji radni mają wy-
brać wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy. Ukonstytuują się też jej 
komisje.
 Kończąc okazjonalną rozmowę ży-

czę dalszych sukcesów!
 Mieczysław Kaca

Wójt Andrzej Bracha z radnymi Gminy Jasrząb

Przemawia Sławomir Bińkowski, przewodniczący Rady Gminy

Pierwsze głosowanie radnych przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury

Radni wręczają wójtowi kwiaty z okazji ponownego wyboru
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Ultramaraton na 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości
Grupa 10 śmiałków, w ramach I Kozienickiego Ultramaratonu Niepodległości, który odbył się 4 listopada, przebiegła 100 km, by 
uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ideą biegu było także oddanie czci oraz honoru przeszłym pokole-
niom Polaków, którzy walczyli i ginęli za niepodległą Ojczyznę oraz tym, którzy odbudowywali państwowość polską.

W biegu udział wzięli doświad-
czeni biegacze-amatorzy związani 
z ziemią kozienicką, którzy wspól-
nie pokonywali kolejne kilometry 
na trasie obfitującej w  miejsca 
bitew, pamięci narodowej, mogi-
ły, cmentarze wojenne i pomniki 
upamiętniające walczących o wol-
ność Polski. 

Ultramaratończycy wystartowa-
li punktualnie o godz. 4.00 ze sta-
dionu sportowego w Kozienicach 
i ruszyli przez Wójtostwo i Przewóz 
i Holendry Kozienickie w kierunku 
Wisły. Dalej wzdłuż wału wiślane-
go przez Samwodzie, Kępeczki, 
Staszów, Łoje i  Przewóz dotarli 
do Kępic, gdzie zapalili znicz przy 
pomniku upamiętniającym pole-
głych podczas pacyfi kacji miesz-
kańców Kępic. Po tym udali się 
do Sieciechowa i zawitali do Izby 
Historycznej Stefana Sieka, który 
wraz z małżonką serdecznie, z tra-
dycyjną polską gościnnością przyjął 
biegaczy w swoich progach. Po do-
tarciu do Bąkowca uczestnicy biegu 
zapalili znicz na cmentarzu wojen-
nym z I wojny światowej. Następnie 
pokonując leśne ostępy wzdłuż linii 
kolejowej dobiegli do Garbatki-Let-
nisko, gdzie zapalili znicz przy Po-
mniku Ku Czci Ofi ar Oświęcimia, 
który upamiętnia mieszkańców 
Garbatki i  okolic aresztowanych 
podczas pacyfi kacji i wywiezionych 
w  lipcu 1942 r. do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego. Po poko-
naniu 36 km trasy, na skwerze Jana 
Pawła II, ultramaratończycy mieli 

chwilę odpoczynku oraz posiłek 
regeneracyjny. Z  Garbatki przez 
Ponikwę dobiegli do pomnika-
-mauzoleum Legionistów Polskich 
w Żytkowicach, gdzie zapalili znicz 
oraz wysłuchali krótkiej opowieści 
na temat walk legionistów pod 
Anielinem-Laskami w październi-
ku 1914 r. Następnie udali się do 
kolejnego miejsca związanego z tą 
bitwą, czyli do Lasek, gdzie na tere-
nie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
znajduje się głaz upamiętniający 
pobyt marszałka i jego sztabu pod-
czas legionowej bitwy. Tam również 
zapalono pamiątkowy znicz. Dal-
sza część trasy w większości wio-

Ostatnie kilkaset metrów śmiał-
kowie pokonali biegnąc z pięcio-
metrową fl aga polską. Telebim ze 
stoperem, który nieustannie od 
godz. 4. rano, wybijał kolejne se-
kundy, minuty i godziny biegu za-
trzymał się wskazując łączny czas 
ultramaratonu – 13 godzin i  48 
minut. W tym czasie ponad 11 go-
dzin zawodnicy poświęcili na bieg, 
pozostały czas na odpoczynek, 
posiłki regeneracyjne oraz odwie-
dzanie miejsc pamięci narodowej 
i zapalanie zniczy. Wszyscy, którzy 
wystartowali do biegu – dotarli ra-
zem do mety. To nie był wyścig, na 
trasie liczyła się solidarność, pomoc 
i  wsparcie w  trudnych chwilach, 
dzięki czemu wszystkim udało się 
dobiec do końca 100-kilometro-
wej trasy. Na mecie organizatorzy 
i  partnerzy wydarzenia przygo-
towali biegaczom miłe powitanie 
– był szpaler rekonstruktorów 
KSRH z pochodniami, były poka-
zy taneczne cheerleaderek z OPP 
„Ogród Jordanowski” w  Kozie-
nicach pod opieką Anny Soboty, 
a także licznie zgromadzeni kibice. 
Okolicznościowe medale wręczała 
biegaczom Miss Kozienic i  Miss 
Polski 2016 Paulina Maziarz, zaś 
burmistrz-elekt gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski wraz z  przed-
stawicielem KCRiS pogratulował 
uczestnikom i wręczył podarunki 
od gminy Kozienice. 

Warto wymienić uczestników 
I  Kozienickiego Ultramaratonu 
Niepodległości. Byli to: Jerzy Bor-
kowski, Krzysztof Cieślak, Krzysz-
tof Cywka, Krzysztof Podsiadły, 
Michał Podsiadły, Szymon Pod-
siadły, Grzegorz Rusinowski, Łu-
kasz Subocz, Sergiusz Wróblewski, 
Krzysztof Zając. Najstarszy biegacz 
miał 67 lat, zaś najmłodszy 34. 

Dodać należy, że na całej trasie 
biegaczom towarzyszyło niezbęd-
ne zaplecze żywieniowo-technicz-
ne i medyczne, które tworzyli m.in. 
Tomasz Pakuła i Mariusz Krześniak 
z  Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych, na 
rowerach Tomasz Baranowski 
z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Olimp” Kozienice oraz ratow-
nik medyczny Arkadiusz Sosiński. 

Organizatorzy – Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznych – w imieniu własnym 
i  biegaczy serdecznie dziękują 
wszystkim partnerom i patronom 
oraz kibicom, którzy wsparli orga-
nizację i przebieg I Kozienickiego 
Ultramaratonu Niepodległości 100 
km na 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Wydarzenie 
objęte zostało Patronatem Narodo-
wym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Bieg Pa-
tronatem Honorowym objęli Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung oraz Burmistrz Gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka. 
Partnerami wydarzenia byli: Gmi-
na Kozienice, Powiat Kozienicki, 
Nadleśnictwa Dobieszyn, Kozieni-
ce, Zwoleń, Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu, Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka, UKS 
Olimp Kozienice, BBL Kozienice. 
Przedsięwzięcie zorganizowano 
dzięki dotacji Gminy Kozienice 
w  ramach otwartego konkursu 
ofert na realizacje zadań publicz-
nych oraz wsparciu fi nansowemu 
Fundacji ENEA. 

 Krzysztof Zając

dła już leśnymi ostępami Puszczy 
Kozienickiej i Stromieckiej. Przez 
Januszno i  Rezerwat Brzeźnicz-
ka, po pokonaniu 55 kilometrów, 
biegacze dotarli na polankę przy 
Królewskich Źródłach, gdzie był 
kolejny punkt regeneracyjny. Tam 
też czekali na nich kibice, w  tym 
rodziny i bliscy, a  także członko-
wie kozienickiej grupy Biegam Bo 
Lubię oraz przedstawiciele Nadle-
śnictwa Kozienice. 

Po chwili odpoczynku i  rege-
neracji ultramaratończycy wraz 
z grupą biegaczy z BBL Kozienice 
ruszyli dalej. Po drodze zatrzymali 
się również przy pomniku w Augu-
stowie upamiętniającym waleczny 
31. pułk Strzelców Kaniowskich, 
który został rozbity w  okolicy 
17 września 1939 r. Tam, razem 
z mieszkańcami Augustowa, zapa-
lili znicz. Spod pomnika, leśnymi 
drogami ruszyli w kierunku Czte-
rech Kopców, gdzie na 69. km cze-
kał kolejny punkt pomiarowy. Da-
lej wytyczona trasa prowadziła do 
Woli Chodkowskiej, gdzie piękne 
przywitanie i doping przygotowali 
mieszkańcy, a  także nauczyciele 
oraz uczniowie PSP im. Stefana 
Czarnieckiego w Woli Chodkow-
skiej. Taki doping oraz możliwość 
odpoczynku i  spożycia regenera-
cyjnego posiłku dodały biegaczom 
sił i optymizmu przed ostatnimi, 
wyczerpującymi 22 kilometra-

mi trasy. Z  Woli Chodkowskiej 
śmiałkowie udali się pod pomnik 
w  Chodkowie, który upamiętnia 
pobyt i potyczkę z Niemcami od-
działu majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”, która miała miej-
sce 1 października 1939 r. w Woli 
Chodkowskiej. Stamtąd biegnąc 
m.in. równolegle do rzeki Radomki 
ultramaratończycy dotarli na rynek 
w Ryczywole, gdzie zapalili znicz 
przy pomniku upamiętniającym 
walki żołnierzy polskich w obro-
nie „przedmościa maciejowickiego” 
oraz ofi ary cywilne, mieszkańców 
gminy Kozienice poległych podczas 
II wojny światowej. Z Ryczywołu 
przez Wilczkowice Górne grupa 
zapaleńców dotarła do największe-
go zakładu grupy kapitałowej Enea 
Wytwarzanie czyli energetycznego 
giganta – Elektrowni Kozienice. 
Dzięki uprzejmości władz spółki 
biegacze, którzy praktycznie całą 
trasę pokonali wśród naturalnych 
okoliczności, mieli możliwość po-
konania kilometrowego odcinka 
w mocno industrialnym krajobra-
zie. Ostatnim odwiedzonym miej-
scem pamięci był cmentarz z I woj-
ny światowej w Świerżach Górnych. 
Do mety pozostało 10 męczących 
kilometrów, które sportowcy prze-
bieli przez Nową Wieś, Holendry 
Piotrkowskie, Opatkowice oraz 
kozienicki Zdziczów i część osiedla 
Energetyki. 
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Stefan Bernaciak nowym 
Starostą Zwoleńskim
19 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyła się I sesja szóstej kadencji Rady 
Powiatu w Zwoleniu. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, starostę i wice-
starostę, członków zarządu powiatu oraz członków poszczególnych komisji.

Uroczyste ślubowanie i wybór 
przewodniczącego Rady

Zebranych przywitał Waldemar 
Urbański, dotychczasowy starosta, 
a  jednocześnie senior rady, który 
ofi cjalnie otworzył sesję i  przed-
stawił porządek obrad. Po krótkim 
wstępie przyszedł czas na ślubowa-
nie radnych. Przystąpili do niego 
wszyscy członkowie piętnastooso-
bowej rady.

Kolejnym punktem sesji był wy-
bór przewodniczącego Rady Powia-
tu w  Zwoleniu. Funkcję tę będzie 
sprawował Piotr Fijołek. Wiceprze-
wodniczącymi zostali: Stanisław 
Bartosiewicz i Ewa Fijoł.

Powiat z nowym starostą 
i wicestarostą

Przewodniczący Rady zapro-
ponował rozszerzenie porządku 
obrad o  wybór starosty, wicesta-
rosty, członków zarządu powia-
tu oraz poszczególnych komisji. 
Radni większością głosów poparli 
wniosek i  zaproponowali dwóch 
kandydatów na stanowisko sta-
rosty: Jarosława Gnysia i  Stefana 
Bernaciaka. W głosowaniu tajnym 
wymaganą większość otrzymał Ste-
fan Bernaciak i tym samym został 
starostą zwoleńskim. – Urodziłem 
się na terenie powiatu zwoleńskie-
go, mieszkam tu i chciałbym, tak 
jak każdy z obecnych tu dziś rad-
nych, aby powiat dynamicznie się 
rozwijał. Jestem przekonany, że ten 
proces jest możliwy poprzez suk-
cesywną realizację jego zadań. Ale 
aby te zadania realizować, należy 
sięgać po środki zewnętrzne. Do-
tychczas powiat pozyskiwał dofi -
nansowania bardzo skutecznie i te 
działania z pewnością będą kon-
tynuowane – powiedział starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak. – Za-
daniem nadrzędnym, zarówno 
starostów, jak i  zarządu powiatu 
oraz radnych będzie wsłuchiwa-
nie się w głosy mieszkańców nie 
tylko Zwolenia, ale całego powiatu 
zwoleńskiego. Wierzę, że wspólnie 
będziemy rzetelnie i dobrze praco-
wali na rzecz rozwoju naszej małej 
ojczyzny i pozytywnie zapiszemy 
się w jej historii – dodał nowy sta-
rosta.

Nowo wybrany starosta Stefan 
Bernaciak zaproponował na sta-
nowisko wicestarosty powiatu zwo-
leńskiego kandydaturę Waldema-
ra Urbańskiego. Radni wymaganą 
większością poparli tę kandydaturę.

Zarząd Powiatu i Komisje

Podczas pierwszej sesji radni 
wybrali także członków Zarzą-
du Powiatu. W jego skład weszli: 
Mirosław Chołuj, Jerzy Kamionka 
i Andrzej Skorek.

Wybrano również członków 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Bu-
dżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa. Uchwa-
ła dotycząca wyboru członków Ko-
misji Skarg i Wniosków z powodów 
formalnych nie została podjęta. 
Wybrano jedynie przewodniczącą 
tej komisji. Będzie nią radna Kinga 
Kołaga. Na przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej wybrano radnego 
Andrzeja Szczypiora.

Prezentacja sprawozdania 
i plany na przyszłość

Kolejnym punktem sesji Rady 
Powiatu było przedstawienie spra-
wozdania dotychczasowego Zarzą-
du Powiatu w  Zwoleniu o  stanie 
powiatu. Głos zabrał starosta mi-
nionej kadencji i obecny wicestaro-
sta Waldemar Urbański. – Miniona 
kadencja była okresem wytężonej 
pracy Zarządu oraz mądrych i od-
ważnych decyzji Rady. Wykona-
liśmy inwestycje na kwotę ponad 

42 miliony 600 tysięcy złotych. 
Na realizację tych zadań pozy-
skaliśmy ponad 28 milionów 
złotych środków zewnętrznych, 
plasując się tym samym na bar-
dzo wysokim szóstym miejscu 
wśród powiatów z całego kraju 
w zakresie pozyskiwania wspar-
cia fi nansowego z Unii Europej-
skiej – podkreślił wicestarosta 
Waldemar Urbański.

Podczas swojego wystąpienia 
wicestarosta przedstawił tak-
że zaplanowane przez Zarząd 
Powiatu kadencji 2014–2018 
projekty, które zostały ujęte 
w  budżecie powiatu na 2019 
rok. Wśród nich znalazły się 
między innymi: budowa boiska 
trawiastego i  remont istnieją-
cych obiektów sportowych przy 
szkołach ponadgimnazjalnych 
w powiecie zwoleńskim (wnio-
sek złożony do Ministra Sportu), 
przebudowa drogi powiatowej 
Władysławów-Ługi (wniosek 
złożony do Urzędu Marszał-
kowskiego w  ramach PROW), 
budowa ogólnodostępnego 
obiektu sportowego przy Zespo-
le Szkół Rolniczo-Technicznych 
w  Zwoleniu (wniosek złożony 
do Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
i  Rozwój”), przebudowa po-
mieszczeń szpitala w Zwoleniu 
oraz przebudowa obiektu mosto-
wego w gminie Tczów.

 Mirosława Gregorczyk
źródło: zwolenpowiat.plStefan Bernaciak składa ślubowanie jako radny Powiatu Zwoleńskiego

Obradom przysłuchuje się Arkadiusz Sulima – nowy burmistrz Zwolenia

Gratulacje przyjmuje Piotr Fijołek, nowy przewodniczący Rady Powiatu Radny-senior Waldemar Urbański gratuluje nowemu staroście Stefanowi Bernaciakowi
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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.

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora 

w osobie adw. Lecha Czarneckiego prowadzą-

cego indywidualną kancelarię pod nazwą Kan-

celaria Adwokacka Adwokat Lech Czarnecki, 

ul. Wiktora Gomulickiego 31, 07-410 Ostrołęka – 

do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Ostro-

łęce pozwanego Zbigniewa Oleś zamieszkałego na 

terenie Polski: 26-600 Radom, ul. Opoczyńska 43 

lok. Nr 1 – którego miejsce pobytu nie jest znane 

w sprawie z powództwa PLUS Banku SA z siedzibą 

w Warszawie sygn. akt IC 1131/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czyn-

ności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, 

aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony 

lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Waldemar Trelka 
Starostą Radomskim
Ukonstytuowanie się nowych władz powiatu radomskiego poprzedzone zostało wręczeniem 
zaświadczeń nowo wybranym radnym i ich ślubowaniem. 

Otwarcia I sesji kadencji 2018– 
–2023, z upoważnienia komisarza 
wyborczego, dokonał dotychczaso-
wy starosta Mirosław Ślifi rczyk, od-
dając przewodnictwo najstarszemu 
radnemu – Adamowi Gibale. Pan 
Adam przewodniczył nowo wy-
branym radnym podczas wyboru 
komisji skrutacyjnej i głosowania 
nad kandydaturami zgłoszonymi 
na przewodniczącego Rady Po-
wiatu. Liczący 15 radnych Klub 

Radnych PiS zgłosił na jej przewod-
niczącego kandydaturę Krzysztofa 
Murawskiego, a Klub Radnych PSL 
– Tadeusza Osińskiego. W tajnym 
głosowaniu Krzysztof Murawski 
uzyskał poparcie 19 radnych (Rada 
Powiatu Radomskiego liczy27 rad-
nych) i  będzie jej przewodniczył 
na stałe. Funkcje wiceprzewodni-
czących pełnią teraz Teodora Bień 
i Ewa Tkaczyk.

W  kolejnym punkcie obrad 
pierwszej sesji Rada Powiatu Ra-
domskiego wybrała Waldemara 
Trelkę takim samym stosunkiem 
głosów Starostą Radomskim, na 
kadencję obejmującą lata 2018–
–2023. Jego kontrkandydatem był 
Mirosław Ślifi rczyk. Wicestarostą 
radomskim został wybrany Roman 
Frąk, a członkami Zarządu Powiatu: 
Krzysztof Kozera, Zdzisław Mrocz-
kowski i Zbigniew Dziubasik. 

 (mk)

Waldemar Trelka wrzuca kartę głosowania do 
urny podczas wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Radomskiego

Radni obradują

Zaświadczenie o wyborze przyjmuje radny powiatu Krzysztof Murawski
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Jazda po osiedlu
WORD RADZI

Osiedla mieszkaniowe to stały element krajobrazu każdego miasta w Polsce. 
Ruch drogowy odbywa się zazwyczaj w strefach zamieszkania lub strefach 
ograniczonej prędkości, zatem z założenia powinno być wolno i bezpiecznie. 
Jednak wrażenia z jazdy nie dają komfortu i poczucia bezpieczeństwa.
Kierowcy w takich miejscach niestety nie potrafi ą rozstrzygnąć o pierwszeń-
stwie przejazdu, dodatkowo reagują wzajemną agresją. Kto silniejszy ten 
pierwszy, kto głośniej krzyczy ten ma rację, kto szybszy ten ma pierwszeństwo 
– to zasady powszechnie stosowane. Odwoływanie się do drogi głównej, ist-
niejącej tylko w wyobraźni kierowcy mimo braku oznakowania, czy też tradycje 
rodzinne przekazywane z dziada pradziada to niestety powszechna praktyka. 
Brak odpowiedniej wiedzy w połączeniu z niebezpiecznym narzędziem jakim 
jest samochód może przynieść tylko fatalne w skutkach efekty. Kiedy dwóch 
kierowców o podobnym temperamencie spotka się na osiedlowym skrzy-
żowaniu w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu, zaczyna się szukanie 
winnych, bo ktoś komuś zajechał drogę „a ja rację mieć muszę”. Gorzej jeżeli 
rozwiązanie naszego prawnego problemu usłyszymy od sędziego na rozprawie 
z dodatkowym czasem na jego przeanalizowanie w postaci np. pięciu lat 
pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym 
(art. 177 KK „Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki 
uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8.”). 
Jak zatem zapobiec dramatom drogowym? Należy szukać interesujących 
nas informacji czytając kodeks lub pytając we właściwej instytucji, która na 
co dzień pracuje w oparciu o przepisy ruchu drogowego czyli np. WORD. 
Już sama ciekawość rozwiązania jest pierwszym krokiem do bezpieczniejszej 
jazdy.

 Łukasz Ziółek, Egzaminator WORD

Przedszkolaki 
od Kubusia Puchatka 
znają przepisy 
ruchu drogowego

Z coraz większą satysfakcją trzeba odnotować, że wizyty pracowników WORD w Radomiu 
w placówkach edukacyjnych to już nie szkolenie, ale raczej końcowy egzamin z wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym.

Tak było również w Przedszkolu 
nr 11 w  Radomiu przy ulicy Ko-
ściuszki 10, gdzie maluchów wita 
uśmiechnięty Kubuś Puchatek, 
a w którym zagościła ekipa WORD-
-u w Radomiu w składzie: Monika 
Kuchcik i  Andrzej Majewski. Co 
najważniejsze, przedszkolaki zdały 
go z wynikiem bardzo pozytywnym. 
Wszystkie pytania, oczywiście z po-
ziomu wymaganej od nich wiedzy, 
wydają się być prozaicznie proste, 
a rączki wędrują w górę zanim eg-
zaminator dokończy swoje pytanie. 
Przykładowe fi lmy edukacyjne, po-
kazujące błędy popełniane na przej-
ściach nie są zagadką. Przedszkolaki 

bez problemu wskazywały nieprawi-
dłowości popełniane specjalnie przez 
aktora, takie jak przebieganie przez 
jezdnię, wybieganie zza zaparkowa-
nego samochodu, czy przechodze-
nie, mimo że na pasach, to jednak 
ze wzrokiem wklejonym w  ekran 
telefonu i ze słuchawkami na uszach.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, ale w podzia-
le na dwie grupy. Obydwie były zna-
komicie przygotowane dzięki pracy 
opiekunów, a zapewne i rodziców. 

W  nagrodę każdy z  małych 
uczestników „egzaminu” otrzymał 
odblaskową zabawkę, a przedszkole 
również odblaskowego, kolorowe-
go węża, wspomagającego grupowe 
spacery i bezpieczne uczestniczenie 
w ruchu drogowym.  JaL

Odpowiedź na pytanie każdy zna

Odblaskowy wąż powędrował do przedszkolaków

W „Hubalu” 
na 100-lecie
9 listopada tysiące białych i czerwonych balonów wzbiło się 
w niebo. Tak uczniowie uczcili 100-lecie odzyskania niepodle-
głości. Trudno być jednocześnie we wszystkich szkołach. Nasz 
wybór padł na zaprzyjaźniony z redakcją „TR” Zespół Szkół 
Zawodowych im. „Hubala” w Radomiu.

W  tym dniu, na placu przed 
szkołą przy pomniku patrona, 
zebrali się licznie przybyli goście 
i  uczniowie. Wszyscy przybrani 
biało-czerwonymi kokardami i za-
opatrzeni w białe i czerwone balo-
ny. Po wciągnięciu na maszt fl agi 
państwowej i odśpiewaniu hymnu 
odbył się apel poległych, w którym 
wspomniano uczestników walk 
o niepodległość Polski.

– Dzieje naszej Ojczyzny to rzad-
ko dni szczęśliwe i spokojne – po-
wiedziała Beata Jasek, dyrektor ZSZ 
im. Hubala. – Częściej życiu na-
szych rodaków towarzyszyła groza, 
lęk przed wrogiem, niewola i walka 
o wolność. Państwo polskie zginęło 
z map Europy. Czym jest wolność, 
wie ten, kto ją stracił. Ten, kto prze-
żył niewolę i widział śmierć braci. 

Prześladowani Polacy, skazani na 
tułaczkę nie stracili ducha, wierzy-
li, że Polska odzyska niepodległość. 
Wiedzieli, że ojczyzna zaczyna się 
w sercach, że naród przetrwa, jeże-
li rodzina nauczy swoje dzieci jak 
być Polakami. 100 lat temu po 123 
latach niewoli, wolna Rzeczpospo-
lita znowu pojawiła się na mapach 
Europy. Ziściły się marzenia Pola-
ków urodzonych i  wychowanych 
pod zaborami. Naród polski mógł 
wreszcie sam stanowić o sobie oraz 
o przyszłości kolejnych pokoleń. 

Równo o godzinie 12., po uprzed-
nim uzgodnieniu z  lotniskiem po-
nieważ nad szkołą przebiega linia 
lotów, w powietrze poszybowało sto 
balonów.

Wychowanie patriotyczne jest 
w „Hubalu” dostrzegalne już po prze-

kroczenia progu szkoły. Wchodzących 
wita portret patrona szkoły i biało-
-czerwona fl aga. Na obydwu piętrach 
ściany ozdabiają ekspozycje historycz-
ne. W zeszłym roku „Hubal” złożył do 
budżetu obywatelskiego dwa projekty: 
„Spotkanie z bohaterem – mieszkań-
cy miasta poznają historię pierwszego 
partyzanta II wojny światowej majora 
Henryka Dobrzańskiego – Hubala", 
cykl prelekcji i  wykonanie muralu. 
Drugi projekt dotyczył moderniza-
cja sali sportowej. Obydwa projekty 
zyskały uznanie i w przyszłym roku 
rozpocznie się ich realizacja.   JaL

Balony poszybowały w niebo

Żołnierze i harcerze to stali uczestnicy uroczystości w Hubalu
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 Wśród wyborców Radomia ukształtował się w XXI wieku zwyczaj, że 
prezydentem wybierają opozycjonistę wobec orientacji rządzącej krajem. 
W  wyborach październikowych zadecydowali jeszcze inaczej. Większość 
w Radzie Miejskiej stanowią radni PiS, a prezydentem jest inicjator konku-
rencyjnej „Koalicji na rzecz zmian”, nazwanej po rozstrzygnięciu wyborczym 
„Koalicją Obywatelską”. Czy będą współdziałać dla pomyślności Radomia? 
Na sesji inauguracyjnej podjęli taką próbę. Na zdjęciu: Kinga Bogusz, otrzy-
mała poparcie 12 radnych z „KO”. Z prawej gratuluje jej prezydent Radosław 
Witkowski, z lewej Dariusz Wójcik – przewodniczący Klubu Radnych PiS.

 Duże zaciekawienie, i nie bez podstaw, towarzyszyło krystalizacji władz 
kadencji 2018-2023 w Sejmiku Mazowieckiego, w którym najwięcej głosów 
mają radni PiS. Ich liderzy nie kryli zamiaru pozyskania któregoś z radnych 
koalicjantów. Władze PO i PSL jeszcze przed sesją inauguracyjną zabezpieczyły 
się umową o kontynuacji współpracy. Adam Struzik – rekordzista poparcia 
w wyborach – został na czwartą kadencję marszałkiem. A że żaden z radnych 
PO i osłabionego PSL nie przeszedł pod kuratelę PiS, w Sejmiku aktualna jest 
koalicja PO-PSL.

 Wielu z nas absorbowały wybory samorządowe, innych 100-lecie Nie-
podległej, ale najszerszą rzeszę mieszkańców miast i wsi – najbliżsi. W tym 
gorącym okresie odszedł na zawsze 90-letni radomianin por. Józef Wielopolski. 
Zaniemógł podczas patriotycznej uroczystości w  miejscowości Gruszka kolo 
Końskich. Pana Józefa, kombatanta BCh, widywaliśmy najczęściej w poczcie 
sztandarowym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Uwiel-
biał żołnierskie warty i odszedł na… wieczną wartę. Na zdjęciu: Przedstawi-
ciele władz wojewódzkich i powiatowych ZWiR WP przy grobie por. Józefa 
Wielopolskiego na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

 Na fotelu wójta Gminy Garbat-
ka-Letnisko, po raz pierwszy w jej 
dziejach, zasiadła kobieta – Teresa 
Fryszkiewicz. Również, chyba po 
raz pierwszy w historii Rady Gminy, 
zaistniała tak dominująca przewa-
ga „słabej płci”. Na 15 radnych jest 
w niej jedynie pięciu mężczyzn. Ich 
mocnym atutem jest przewodni-
czący Rady, Włodzimierz Mazur, 
kolejny raz piastujący to zaszczytne 
stanowisko. 

 Wójt Jasieńca Marek Pietrzak 
i  wójt-elekt Marta Cytryńska, 
11  listopada br. podczas uroczy-
stych obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, złożyli kwiaty przy pomniku 
upamiętniającym poległych 
w walkach o wolność mieszkań-
ców ziemi jasienieckiej. Zmiana 
„warty” nastąpiła w godnym stylu.

 Rafał Sucherman wybrany został, 
można powiedzieć, jednomyślnie na 
przewodniczącego Rady Gminy Kozieni-
ce. Można powiedzieć, ponieważ on sam, 
na 21 radnych, wstrzymał się od głosu. 
– Bardzo lubiany w szkole, zna problemy 
mieszkańców Kozienic. Wiem, że będzie 
łączył Radę a nie dzielił. Jestem pewien, 
że wybierzemy naprawdę bardzo dobrego 
przewodniczącego – zaprezentował jedy-
nego, jak się okazało, kandydata na ten 
urząd radny Edward Pułkowski. 

 Piotr Kozłowski znany jest jako 
miłośnik historii. Od wielu lat był, 
jeżeli nie współorganizatorem, to 
przynajmniej uczestnikiem licznych 
imprez i sesji naukowych, upamięt-
niających wydarzenia z minionych 
lat i wieków, w które obfi towała zie-
mia kozienicka. Czy piastując urząd 
burmistrza i związane z nim liczne 
i niełatwe obowiązki znajdzie czas 
na swoje prywatne zainteresowania? 
Mamy nadzieję, że tak. 

 Kwiaty zawsze są symbolem 
sympatii, podziękowań, życzli-
wości. Na zdjęciu: wójt gminy 
Jastrzębia Wojciech Ćwierz oraz 
sekretarz gminy Małgorzata 
Szczepaniak z pięknym bukietem 
kwiatów. Czyżby otrzymała je od 
wójta? Na pewno pani sekretarz 
otrzymała niejeden bukiet, ale tym 
razem to ona wręczyła kwiaty wój-
towi podczas uroczystej, pierwszej 
sesji Rady Gminy wraz z życzenia-
mi owocnej pracy na rzecz rozwo-
ju gminy Jastrzębia.

P O ( d ) G L Ą D Y

Na rzecz zmian...

W Sejmiku kontynuacja

Na wieczną wartę

Gratulacje i kwiaty

Garbatka 
w rękach pań

Zmiana „warty”

Burmistrz Kozłowski 
urzęduje

Przewodniczący 
Rafał Sucherman


