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mazowiecką 
stolicą kultury
Radom otrzymał tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Przyznał go Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Miasto otrzyma na organizację wydarzeń kulturalnych wsparcie w wysokości 100 tys. zł.

– To dla nas bardzo duże wy-
różnienie i dowód na to, że kultura 
w naszym mieście stoi na wysokim 
poziomie. Cieszę się, że Samorząd 
Województwa Mazowieckiego do-
cenił organizowane w  Radomiu 
różnorodne wydarzenia, które cie-
szą się dużą popularnością wśród 
odbiorców. Teraz mają one szansę 
stać się jeszcze bardziej znanymi, 
zarówno w województwie, jak i na 
terenie całego kraju. Przyznane nam 
fi nansowe wsparcie pozwoli jeszcze 
lepiej zorganizować zaplanowane 
imprezy. W  ten sposób będą one 
mocniej promowały Radom – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Inspiracją Stolicy Kultury Ma-
zowsza była Europejska Stolica 
Kultury. Samorząd Województwa 
Mazowieckiego co roku rozpatru-
je wnioski mazowieckich starostw 
z  rocznymi programami imprez 
kulturalnych organizowanych 
w mieście powiatowym oraz w są-
siadujących gminach. Tradycją jest 
przekazywanie kolejnym laureatom 
przez swoich poprzedników sym-
bolicznego klucza „Stolicy Kultu-
ry Mazowsza”. Tegoroczna uro-
czystość odbędzie się 19 stycznia 
podczas koncertu Radomskiej Or-
kiestry Kameralnej.

Ubiegając się o status kultural-
nej stolicy Mazowsza władze Ra-
domia wskazały plany organizacji 
dużych cyklicznych imprez, takich 
jak obchody Czerwca 76, Nagroda 
Literacka Witolda Gombrowicza 
i  festiwal „Opętani Literaturą”, 
Międzynarodowy Konkurs Kom-
pozytorski im. Krzysztofa Pende-
reckiego „Arboretum”, Nagroda 
Literacka Miasta Radomia i Targów 

Wydawnictw Regionalnych, Ulicz-
ka Tradycji, Radom Fashion Show, 
czy Ogólnopolski Turniej Śpie-
wających Poezję. Planowana jest 
również stała działalność instytu-
cji artystycznych: spektakle Teatru 
Powszechnego i comiesięczne kon-
certy Radomskiej Orkiestry Kame-
ralnej oraz jej udział w corocznym 
Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena pod patronatem 
państwa Pendereckich. Rozwijana 
będzie działalność w  dziedzinie 
edukacji kulturalnej, m.in. poprzez 
otwarcie i rozbudowę nowoczesne-
go centrum edukacji multimedial-
nej w Kuźni Artystycznej, prowa-
dzonej przez MOK Amfi teatr.

Natomiast ubiegając się o status 
kulturalnej stolicy Mazowsza, zgod-
nie z wymogami konkursu, miasto 
wskazało konkretne wydarzenia do 
dofi nansowania. Zostały one po-

dzielone na trzy grupy. W ramach 
promocji bogactwa historyczne-
go zaplanowano doroczne święto 
patrona miasta – Kaziki, nocne 
zwiedzanie miasta „Anima Urbis” 
oraz czerwcowy piknik historycz-
ny „Radom Jagiellonów” na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego. Te trzy 
imprezy – w Roku Unii Lubelskiej 
– mają przypominać o znaczeniu, 
jakie odgrywał w XV-XVI wieku. 
Zaplanowano również – w roku 90. 
rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej – upamiętnienie wydarzeń 
w  Radomiu w  latach 1939-1945. 
Będą temu służyć m.in. konferen-
cja naukowa oraz wystawa plenero-
wa nt. wydarzeń podczas okupacji 
niemieckiej Radomia, specjalna 
edycja Spotkań z Kulturą Żydow-
ską „Ślad”, promocja wydanej pod 
koniec 2018 roku pełnej monografi i 
Radomia w czasie wojny Sebastiana 

Piątkowskiego „Radom w latach 
wojny i okupacji niemieckiej”.

Bogactwo kulturowe regio-
nu radomskiego ma pokazać 
m.in. czerwcowy Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Tradycyjnej 
„Zawieruchy Radomskie” oraz 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek „Staropolskie Ko-
lędowanie”. Z  kolei w  ramach 
promocji obecnej pozycji Ra-
domia w kulturze kraju, zapla-
nowano m.in. organizację nowej 
inicjatywy „Radom aRt Night”. 
Ma być to interdyscyplinarne 
wydarzenie, które odbywać się 
będzie w  godzinach wieczor-
nych i  nocnych w  przestrzeni 
miejskiej. W  planach jest też 
Nagroda Literacka Miasta Rado-
mia wraz z Radomskimi Targa-
mi Wydawnictw Regionalnych.

 źródło: radom.pl, radom24.pl
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Inżynierowie Budownictwa 
w Teatrze…

Budownictwo to ważna i specyfi czna branża. Podobnie jest z samorządem zawodowym 
zrzeszającym inżynierów tej branży. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza około 
130 tys. członków i ma swoje agendy w 16 województwach. 
Z kolei mająca siedzibę w Warszawie Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
skupia 17 tysięcy członków, prowadząc oddziały terenowe w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, 
Radomiu i Siedlcach, a więc w miastach mających przedtem status województw. 

Podobnie jak w  całej Polsce, 
przynależą do MOIIB członkowie 
wykonujący samodzielne funkcje 
techniczne o specjalnościach: kon-
strukcyjno-budowlana, inżynieryj-
no-drogowa, mostowa, kolejowa, 
hydrotechniczna, wyburzeniowa, 
instalacyjne w zakresie sieci tele-
komunikacyjnych, instalacji i urzą-
dzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kana-
lizacyjnych, instalacyjna w zakresie 
w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych i elektroener-
getycznych. W  Radomiu do tego 
rodzaju inżynierskich specjalistów 
przynależy ponad półtora tysiąca. 
Wielu z nich uczestniczy w projek-
towaniu i realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych gminy Radom 
oraz ośmiu powiatów subregionu 

w  Warszawie i  Katarzyna Barska 
– Kierownik Biura Terenowego 
w Radomiu, powitali wielu gości. 
Wśród nich: Sekretarza Miasta 
Radomia Michała Michalskiego, 
który odczytał list Prezydenta Ra-
domia Radosława Witkowskiego 
do uczestników spotkania, mgr. 
inż. Waldemara Fabirkiewicza – 
Dyrektora Biura RR FSNT NOT. 
Odczytał on pismo gratulacyjne, 
podpisane w imieniu swoim i Rady 
przez prof. dr. hab. Inż. Janusza Dy-
ducha – Prezesa Zarządu Radom-
skiej Rady FSNT NOT. Gratulują 
w  nim wyboru Przewodniczące-
mu MOIIB Romanowi Lulisowi 
na tę ważną funkcję w organizacji 
inżynierskiej. Roman Lulis, dzię-
kując za gratulacje, odniósł się do 
kwestii podnoszonych przez inży-
nierów budownictwa pracujących 

Widownia wypełniona. W pierwszym rzędzie od prawej: Małgorzata Sokulska – przew. Okr. Izby 
Pielęgniarek i Położnych, Jolanta Skoczylas – dyr. ZSB im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 
Lidia Staniszewska – wicedyrektor tej szkoły, Anna Drewin – naczelnik Wydziału Budownictwa 
i Architektury w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Uczestników witali: Katarzyna Barska – kierownik Biura Terenowego MOIIB w Radomiu i Michał 
Stępień – dyrektor Biura MOIIB w Warszawie. Fot. J. Lobmarski

Rozmowy przy choince, od lewej: mgr inż. Tadeusz Durak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, prof. dr hab. Zbigniew Kiedyński 
– Prezes PIIB w Warszawie, mgr inż. Tadeusz Gałązka – Skarbnik MOIIB, opiekun BT w Radomiu, mgr inż. Roman Lulis – Przewodniczący MOIIB w 
Warszawie, inż. Andrzej Barski – z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej FSNT NOT w Warszawie

radomskiego m.in. jako projektan-
ci, kierownicy budów i inspektorzy 
nadzoru. 

Zorganizowane prestiżowo, 
w  gmachu Teatru Powszechnego 
im. Jana Kochanowskiego w  Ra-
domiu, Noworoczne Spotkanie 
Inżynierów Budownictwa zaszczy-
cili: prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kledyński – Prezes Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, mgr 
inż. Roman Lulis – Przewodni-
czący Mazowieckiej Okręgowej 
Rady Inżynierów Budownictwa, 
dr Maria Pierzchalska – Rektor 
Europejskiej Uczelni Społeczno-
-Technicznej w Radomiu, prof. dr 
hab. inż. Eugeniusz Koda – Dziekan 
Wydziału Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska SGGW w Warsza-
wie. Otwierający spotkanie Michał 
Stępień – Dyrektor Biura MOIIB 

w powiatach i gminach, na które 
wskazywali w ankietach. Wskazy-
wali na potrzebę szkoleń typowo 
branżowych. Poinformował, że ta-
kie zajęcia będą prowadzone w celu 
usprawniania procesu inwestycyj-
nego w budownictwie. Przyjmą one 
m.in. formę rozmów z przedstawi-
cielami różnych szczebli nadzoru 
budowlanego, wydziałów architek-
tury i planowania przestrzennego, 
geodezji oraz zarządów dróg po-
szczególnych urzędów. Dodał, że 
szczególną wagę przywiązuje do 
integracji środowiska i wyjazdów 
technicznych na budowy, które 

już organizuje Koło Młodych przy 
MOIIB. Zakończył noworocznie 
życzeniami szczęścia, zdrowia 
i spokoju, a na niwie zawodowej jak 
najwięcej rozsądnych inwestorów 
i rzetelnych wykonawców.

Życzenia przekazywali też go-
ście, m.in. Małgorzata Sokulska – 
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek. Cenna była wymia-
na poglądów w rozmowach kulu-
arowych. A  chwalone obejrzenie 
w radomskim teatrze sztuki „Damy 
i Huzary”, w reżyserii Macieja Woj-
tyszko.

 Mieczysław Kaca

Kuluarowe rozmowy

Budowniczowie z aktorami
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Dobry 
początek

Choć wydarzenia, które opisujemy, poprzedził ponad miesiąc aktywnej działalności nowej Rady 
Powiatu w Zwoleniu oraz powołanego przez nią Zarządu ze starostą Stefanem Bernaciakiem, 
28 grudnia był dniem bardzo pracowitym i niezmiernie cennym nie tylko dla tych przedstawicieli 
samorządowej władzy, lecz także dla gmin. W wypowiedziach uczestników słyszało się słowa 
zawierające jakże wymowną treść: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje!

Dokonania 2018 roku

W  Zwoleniu pracowity dzień 
rozpoczęło zainicjowane przez sta-
rostę Stefana Bernaciaka i burmi-
strza Zwolenia Arkadiusza Sulimę 
spotkanie w Kinie „Świt”. Uczest-
niczyli w nim ludzie zaangażowani 
w rozwój i promocję regionu, su-
mujących słowem, pieśnią i  mu-
zyką kończący się rok. Dyrektor 
zwoleńskiego Domu Kultury Anna 
Wieczerzyńska poinformowała, że 
w części artystycznej wystąpi m.in. 
odnoszący sukcesy Młodzieżowy 
Zespół Wokalny DK pod wodzą 
Piotra Markowskiego i  młoda 
utalentowana solistka Natalia Ko-
smowska. Przybyłych gości powi-
tał gospodarz Zwolenia, burmistrz 
Arkadiusz Sulima.

Starosta Stefan Bernaciak po-
wiedział m.in. że 2019 rok będzie 
kontynuacją tego, co było dobre 
w ostatnich 4. latach, ale też okre-
sem podejmowania nowych wy-
zwań i zadań. W oświacie chodzi 
o dalszy rozwój infrastruktury m.in. 
sportowo-rekreacyjnej i dydaktycz-
nej. W  planach jest też kontynu-
acja budowy i  przebudowy dróg 
oraz chodników we współpracy 
z gminami. O dokonaniach inwe-
stycyjnych mijającego roku poin-
formował ich współtwórca, obecny 
wicestarosta Waldemar Urbański. 
Podał, że na przebudowę 11 km 
dróg i 1,5 km chodników wydało 
starostwo w mijającym roku kwo-
tę 6,5 mln zł. Pomogli fi nansowo 
wójtowie. Dzięki temu pięknie 
wygląda ul. Kościelna w Kazano-
wie. Podobnie będzie w tym roku. 
W  dniu dzisiejszym w  gminach 
sprawy współpracy inwestycyjnej 
z powiatem zwoleńskim omawiane 
są na sesjach budżetowych. My też 
udajemy się stąd na sesję budże-
tową Rady Powiatu. Istotnie, po 
życzeniach pomyślności w  nad-

Skład osobowy Rady Powiatu w Zwoleniu
(kadencja 2018–2023)

Tworzy ją 15. radnych: Łukasz Badeński (Przew. Komisji oświaty, zdrowia 
i bezpieczeństwa), Stanisław Bartosiewicz i Ewa Fijoł (Z-cy przewodniczące-
go Rady Powiatu), Stefan Bernaciak (Starosta Zwoleński), Mirosław Chołuj, 
Jerzy Kamionka i Andrzej Skorek (Członkowie Zarządu Powiatu Zwoleńskie-
go), Anna Fiet, Krzysztof Figurski, Piotr Fijołek (Przewodniczący Rady Powiatu 
w Zwoleniu), Jarosław Gnyś, Kinga Kołaga (Przew. Komisji skarg, wniosków 
i petycji), Zbigniew Rek (Przew. Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego 
i rolnictwa), Andrzej Szczypiór (Przew. Komisji Rewizyjnej), Waldemar Urbań-
ski (Wicestarosta Zwoleński)

szłorocznym budżecie przeznacza 
się na nie sumę 8 mln 193 tys. 74 zł. 
Zdaniem starosty Stefana Bernacia-
ka bardzo istotną sprawą jest po-
prawa warunków i unowocześnie-
nie leczenia w szpitalu zwoleńskim. 
W pierwszej kolejności starostwo 
zajmie się przebudową wnętrz bu-
dynku szpitalnego. Realizacja tej 
inwestycji zajmie dwa lata. W pro-
ponowanym budżecie na realizacje 
tego zadania zarezerwowano 2 mln 
346 tys. zł. Prawie milion złotych 
przeznacza powiat na przebudowę 
mostu w  ciągu drogi powiatowej 
Tczów-Wincentów. Pokaźne nakła-
dy dotyczą też przebudowy innych 
odcinków dróg powiatowych, we 
współpracy z  gminami. Wicesta-
rosta Waldemar Urbański stwier-
dził, że powiat zwoleński od wielu 
lat przeznacza na inwestycje od 20 
do 25% budżetu. Jest to wskaźnik 
bardzo dobry, pod warunkiem 
skutecznego sięgania po środki ze-
wnętrzne, w tym unijne. Po wysłu-
chaniu tego rodzaju opinii, w tym 
pozytywnych stanowisk stałych 
komisji Rady Powiatu w Zwoleniu, 
radni obecni na sesji jednogłośnie 
uchwalili budżet na 2019 rok.

– Dziękuję za jednogłośne przy-
jęcie projektu uchwały budżetowej 
na 2019 rok. Ta jednomyślność 
radnych pozwoli nam sprawnie 
funkcjonować i realizować potrzeby 
mieszkańców powiatu zwoleńskiego 
w zakresie oświaty, służby zdrowia, 
pomocy społecznej i drogownictwa. 

Zapraszam Radę Powiatu do wspól-
nej realizacji przyjętego budżetu. Im 
więcej nas będzie uczestniczyć we 
wspólnej pracy, tym większe efekty 
osiągniemy. Zgoda buduje, niezgoda 
rujnuje! Dlatego jeszcze raz dziękuję 
radnym za umiejętność i chęć dia-
logu oraz jednomyślność – powtó-
rzył starosta Stefan Bernaciak po 
sesji, słowa wypowiedziane tuż po 
głosowaniu.

Pracowity dzień starostów i rad-
nych nie zakończył się sesją bu-
dżetową. O godz. 17. ponad setka 
samorządowców oraz ludzi dobrej 
woli ze Zwolenia, gminy Kazanów, 
Radomia i innych miejscowości, wy-
pełniła znowu salę koncertową kina 
„Świt”, by uczestniczyć w koncercie 
charytatywnym dla Franka Szpil-
skiego z gminy Kazanów, zorgani-
zowanego pod hasłem „Postawmy 
Franka na nogi”. Z Radomia przy-
jechali Szymon Wydra i Zbigniew 
Suski z Zespołu Carpe Diem, dając 
wspaniały koncert. W działalność 
charytatywną angażuje się osobiście 
pani Edyta Sulima sekretarz powia-
tu. Na początku koncertu przekazała 
państwu Szpilskim około 2400 zło-
tych zebranych od radnych powiatu, 
pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu. Pod-
czas koncertu wylicytowała obraz. 
Podobnie uczynili starosta Stefan 
Bernaciak, wicestarosta Waldemar 
Urbański oraz burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima. (Więcej – na str. 
Gminy Kazanów)   MK

Spotkanie podsumowujące rok 2018 zainicjowali starosta Stefan Bernaciak (przemawia) 
i burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima. Fot. A. Dziedzic

Sesję prowadził przewodniczący Piotr Fijołek

Obrady sesji budżetowej Sekretarz powiatu Edyta Sulima przekazuje rodzicom Franka pieniążki ze skarbonek (fot. A Dziedzic)

chodzącym 2019 roku, starostowie 
– Stefan Bernaciak i  Waldemar 
Urbański oraz Piotr Fijołek, prze-
wodniczący Rady Powiatu, udali się 
do siedziby starostwa, by poczynić 
ostatnie przygotowania do obrad 
IV sesji. Skorzystaliśmy z  ich za-
proszenia.

Budżet uchwalony jednogłośnie!

Otwarcia sesji budżetowej Rady 
Powiatu w Zwoleniu dokonał prze-

wodniczący Piotr Fijołek. Przypo-
mniał, że zgodnie z regulaminem, 
obrady są nagrywane i fi lmowane, 
a głosowanie odbywa się przy po-
mocy urządzeń elektronicznych. 
Najważniejszym punktem jest 
budżet powiatu, rozpatrywany 
i  szczegółowo omawiany już na 

posiedzeniach stałych komisji Rady 
Powiatu.

Zgodnie z  porządkiem obrad, 
Stefan Bernaciak przekazał radnym 
informację o działalności Zarządu 
i starosty między sesją poprzednią 
i obecną.

Sprawozdanie zostało zaaprobo-
wane. Więcej czasu i uwagi radnych 
zajęło wysłuchanie opinii Zespołu 
Orzekającego Okręgowej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie. Propo-

nowane dochody budżetu wynoszą 
37 mln 879 tys. zł, a wydatki bu-
dżetowe – 39 mln 674 tys. 500 zł. 
Do spraw fi nansowych odniosła 
się najpierw skarbnik powiatu Elż-
bieta Lange. Radni interesowali się 
szczegółowiej kwotami dotyczący-
mi zadań inwestycyjnych. W przy-
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Z pożytkiem dla mieszkańców
Gmina Kazanów pod względem jakości gleb i infrastruktury gospodarczej plasuje się w gronie samorządów najuboższych. Nadrabia 
jednak opóźnienia rozwojowe. Potwierdzeniem są m.in. rezultaty poprzedniej kadencji w budownictwie drogowym i wodociągowym. 
W stosunkach międzyludzkich zauważa się wiele życzliwości i dobroci. Okazują je w koniecznej potrzebie także ludzie z innych miej-
scowości – gmin, wsi i miast. Pokazał to wymownie zorganizowany 28 grudnia koncert charytatywny, którego celem było pozyskanie 
funduszy operację kilkunastomiesięcznego Frania z gminy Kazanów. A 31 grudnia – spotkanie samorządowych gospodarzy gminy 
z Małżonkami-Jubilatami, którzy zaliczyli jubileusz 50-, 55– i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Zrównoważony budżet

Radni Gminy Kazanów rozważ-
nie podeszli do ustalenia planu 
działalności fi nansowej na 2019 
rok. Uchwalony jednogłośnie bu-
dżet równoważy dochody z wydat-
kami. Opracowanie na tej zasadzie 
projektu budżetu zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie. Trójka 
jej specjalistów (Alina Siara, Witold 
Kaczkowski, Jolanta Ukleja) zaopi-
niowała projekt budżetu tak:

Plan dochodów i wydatków bu-
dżetu opracowany został w pełnej 
szczegółowości klasyfi kacji budżeto-
wej w formie tabel do uchwały, tak 
jak przewiduje w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej. 
Zaplanowane w projekcie budżetu 
na rok 2019 dochody w wysokości 
21.300’000 zł przedstawiono z po-
działem na dochody bieżące w wy-
sokości 21. 100.000  zł i  majątko-
we w kwocie 200.000 zł. Dochody 
z  tytułu subwencji oraz udziału 
w podatku dochodowym od osób fi -
zycznych zgodne są z wielkościami 
określonymi w piśmie Ministerstwa 
Finansów. Dotacje na realizację 
zadań zleconych z zakresu admini-

stracji rządowej ustalono zgodnie 
z kwotami planowanymi przez dys-
ponentów.

Odnośnie rozchodów orzekli:
Wydatki zaplanowano w  wyso-

kości 21.300. 000 zł z  tego bieżące 
w  kwocie 19.900.000 zł i  mająt-
kowe w kwocie 1.400.000 zł, które 
stanowią 6,6% wydatków ogółem. 
Wydatki majątkowe gmina przezna-
cza na budowę sieci wodociągowej 
(600.000 zł) oraz przebudowę dróg 
gminnych (800.000 zł). Z załączonej 
tabeli wynika, że wykazane w pro-
jekcie budżetu 600 tys. zł zostanie 
wykorzystane na budowę sieci wo-
dociągowej z przyłączami w miej-
scowościach: Niedarczów Górny 
Wieś, Niedarczów Górny Kolonia, 

Niedarczów Dolny Kolonia, Zakrzó-
wek Wieś i Zakrzówek Kolonia.

Suma 800 tys. zł zarezerwowana 
w projekcie budżetu na 2019 rok bę-
dzie spożytkowana równomiernie, 
czyli po 200 tys. zł na przebudowę 
dróg gminnych w miejscowościach: 
Kowalków Kolonia, Ostrownica Ko-
lonia, Osuchów i Ranachów.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka in-
formowała radnych, że uchwalony 
budżet na 2019 rok jest dokumen-
tem otwartym. Wierzy, że starania 
o  dalsze środki zewnętrzne na 
inwestycje przyniosą pozytywne 
rezultaty. Okoliczności sprzyjające 
to m.in. majowe wybory do Parla-
mentu Europejskiego oraz jesienne 
do Sejmu i Senatu RP.   (M.K.)

Radni Gminy Kazanów

Woliński Szymon (Przewodniczący Rady Gminy), Kaca Paweł (Wiceprzewod-
niczący RG), Baran Edyta, Barszcz Waldemar, Dolega Bernard (Przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej), Dziuba Mariusz, 
Głowacki Waldemar, Hernik Maria, Jamka Michał, Jamka Paweł, Jaśkiewicz 
Ewa, Mularczyk Stanisław (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Pawełczyk 
Marian, Szczepanowski Jan (Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Pe-
tycji), Wojtyniak Wiesław (Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego)Wójt Teresa Pancerz-Pyrka poinformowała 

radnych, że wierzy w powodzenie starań o środki 
zewnętrzne na dalsze inwestycje

„Postawimy 
Franka na nogi!”
Franio Szpilski urodził się wraz z siostrą bliźniaczką 28 sierp-
nia 2017 roku. Dziecko cierpi na wrodzoną wadę CFD, czyli 
niedorozwój kości udowej. Szansą na powrót do pełnej spraw-
ności ma stać się operacja rekonstrukcyjna. Może ją wykonać 
światowej sławy ortopeda amerykański doktor Dror Paley. 
Zabieg powinien odbyć się po ukończeniu przez chłopca dwóch 
lat. Koszt – ponad 150 tys. dolarów.

Rodzina Szpilskich, wspiera-
na przez przyjaciół i  ludzi dobrej 
woli, prowadzi zbiórkę. Włączył się 
samorząd Gminy Kazanów, której 

inni. Stefan Bernaciak, urodzony 
i zamieszkały w gminie Kazanów, 
zwierzył się, że podziwia deter-
minację i wiarę rodziców Franka 
w to, że dzięki sercu i szlachetno-
ści darczyńców ich syn odzyska 
sprawność. Wspiera ich, gdyż wie 
najlepiej, co znaczy niesprawność. 

 – Dziękuję Państwu za waszą 
obecność, wrażliwość, otwarte serca 
oraz chęć wsparcia chłopczyka i jego 
rodziny. Jestem pod wielkim wraże-
niem tego, jak dużym zainteresowa-
niem cieszy się nasza wspólna troska 
o małego Franka – mówiła z prze-
jęciem wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Koncert zakończył się dopełnia-
niem skarbonek i wspólnym zdję-
ciem. Nazajutrz podano, że razem 
z  Fundacją Follow me zebrano 
15 649,06 złotych.

Fot. M.K. i A. Dziedzic

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka podziękowała za 
liczne uczestnictwo w koncercie charytatywnym

Paweł Kaca. Z powiatu – starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak, wice-
starosta Waldemar Urbański, se-
kretarz powiatu Edyta Sulima oraz 

Wspólne zdjęcie inicjatorów, organizatorów i wykonawców koncertu z Franiem Szpilskim
Samorządowcy gminy Kazanów i Starostwa powiatowego w Zwoleniu z rozbawieniem reagowali 
na ciekawe wątki programu artystycznego

Szpilscy są mieszkańcami. Bardzo 
aktywni są samorządowcy powiatu 
zwoleńskiego i gminy Zwoleń z jej 
burmistrzem Zwolenia Arkadiu-

szem Sulimą. 28 grudnia w  wy-
pełnionej sali zwoleńskiego Kina 
„Świt” odbył się koncert charyta-
tywny pn. „Postawmy Franka na 
nogi”. Recital gratisowy wykonali 
Szymon Wydra i Zbigniew Suski 
z zespołu Carpie Diem. Występo-
wały grupy wokalne i soliści zwo-
leńskiego DK, zespół SPS Projekt 
oraz inne. Wszyscy byli gorąco 
oklaskiwani. Licytację wartościo-
wych przedmiotów, m.in. obrazów, 
zabytkowych hełmów OSP Kaza-
nów i  statuetek z  jej jubileuszu 
100-lecia, przywiezionych przez 
druhów Michała Kupidurę i Artura 
Pyrgla, wyrobów rękodzielniczych 
i innych cennych fantów wygrywali 
samorządowcy gminy Kazanów – 
wójt Teresa Pancerz-Pyrka, prze-
wodniczący Rady Gminy Szymon 
Woliński i jej wiceprzewodniczący 



5MIASTO ZWOLEŃ

www.zwolen.pl

Radni Rady Miejskiej w Zwoleniu
(kadencja 2018–2023)
Sobieszek Paweł – Przewodniczący Rady

Kaczyński Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady

Piskorek Włodzimierz – Wiceprzewodniczący Rady

Boryczka Adam, Fałek Henryk, Figura Arkadiusz, Grzybowski Roman, Kac-
perczyk-Baran Jolanta, Kowalczyk Mateusz, Kwapisiewicz Marek, Michalski 
Leszek, Płachta Marcin, Solecka Dorota, Wojas Janusz

Sukcesy i ambitne 
zamierzenia
Spotkanie w rozbudowanym kinie „Świt”, podsumowujące rok 2018 
w różnych dziedzinach działalności samorządowej, promowało ciekawie 
miasto i gminę Zwoleń. Dyrektor Domu Kultury Anna Wieczerzyńska, 
w krótkim wystąpieniu otwierającym imprezę zapowiedziała występy 
laureatów – Młodzieżowego Zespołu Wokalnego pod kierownictwem 
Piotra Markowskiego i młodej solistki Natalii Kosmowskiej.

Nowo wybrany burmistrz Ar-
kadiusz Sulima, spośród inwe-
stycji umiejscawiających Zwoleń 
w czołówce krajowej tej kategorii 
samorządów, będących zasługą 
trzech kadencji jego poprzednicz-
ki Bogusławy Jaworskiej, rozwija-
jącej z  sukcesem miasto Zwoleń 
i przynależne do gminy sołectwa, 
skoncentrował się na kinie „Świt’, 
służącym zwoleniakom od 1925 
roku, teraz wyposażonym w  naj-
nowocześniejszy sprzęt kinotech-
niczny.

Pominął zamierzenia 2019 roku, 
gdyż nowy budżet, pod względem 
dochodów i wydatków przekracza-
jący wartość 58 mln zł, rajcowie 
miasta uchwalili jednogłośnie tuż 
przed świętami Bożego Narodze-
nia. Jeżeli chodzi o inwestycje za-
pisane w budżecie, przekraczające 
5 mln zł, to będą m.in. kontynu-
acją programu przebudowy dróg 
gminnych, tym razem głównie 
w  Koszarach i  Paciorkowej Woli. 
Zakres robót zależy od przyjęcia 
wniosków gminy Zwoleń, występu-
jącej o środki zewnętrzne – rządo-
we, samorządu Mazowsza i unijne. 
Nawierzchnie asfaltowe otrzymają 
też odcinki dróg i ulic rozpoczętych 
w ubiegłym roku w ramach tzw. de-
struktu. W budżecie zostały zagwa-

rantowane środki na wyposażenia 
w dodatkowe urządzenia zabawowe 
Orlika 2012 oraz przystosowanie 
budynku gospodarczego w Atali-
nie do potrzeb świetlicy wiejskiej. 
Wiele zadań będzie wykonywanych 
w  ramach Funduszu Sołeckiego, 
przedstawiającego wartość 484 tys. 
zł. Pieniądze te wspomogą inicja-
tywy obywatelskie dotyczące m.in. 
renowacji miejsc pamięci narodo-
wej, instalacji nowych punktów 
oświetlenia, budowę placów zabaw 
lub ich doposażenie oraz moderni-
zację świetlic wiejskich w Jedlance, 

Baryczy, Mieczysławowie, Sycynie 
i Zielonce Starej. Złożono wniosek 
o wsparcie fi nansowe dla tworzo-
nego Domu Seniora. Od środków 
zewnętrznych zależy bardzo dużo. 
Samorząd zwoleński znany jest 
jednak z opracowywania dobrych 
wniosków. Ważne są więc słowa 
burmistrza Arkadiusza Sulimy, wy-
powiedziane po uchwaleniu przez 
radnych budżetu na ten rok: – Bar-
dzo dziękuję za przyjęcie projektu 
budżetu w takiej formie, w  jakiej 
został przygotowany, dziękuję za 
zaufanie. Myślę, że to jednogłośne 
przyjęcie świadczy o  tym, że je-
steśmy samorządem zgranym i na 
pewno poradzimy sobie ze wszyst-
kimi wyzwaniami czekającymi nas 
w roku 2019.

Spotkanie zakończyły życzenia 
noworoczne przy tradycyjnej lamp-
ce szampana.

Strykowice Górne 
skansenem ludowej tradycji

W sobotę, 29 grudnia, miejscem 
uroczystości dwóch jubileuszy była 
miejscowość Strykowice Górne. 
Tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich 
obchodziło jubileusz 60-lecia, a Ze-
spół Obrzędowy „STRYKOWICE” 
– 40-lecia. Obydwu stowarzysze-
niom prezesuje pani Wanda Kra-
wiec. Zajmując się wraz z mężem 
Witoldem gospodarstwem rolnym, 
przez długie lata prowadziła w Stry-
kowicach Górnych bibliotekę. Była 
też radną. Od kilku lat już na eme-
ryturze, lecz wciąż pozostaje aktyw-
na społecznie. 

Człowiek podobnie zasłużony 
w tym dziele dla ziemi radomskiej 
– Adolf Krzemiński – we wstępie 
wydanej w  2008 roku książki jej 
autorstwa „Stoi oset koło drogi” 
napisał m.in. te słowa: „Dzięki niej 
uratowano od zapomnienia i zagi-
nięcia wiele pieśni ludowych, tań-
ców, zwyczajów i obrzędów, a także 
gadek ludowych. Pani Wanda jest 
autorem scenariuszy ponad 20 pro-
gramów obrzędowych, niewymier-

nej ilości programów śpiewaczych 
i kilku tanecznych. Jest reżyserem 
wszystkich inscenizacji”.

W  zespole działają grupy arty-
styczne – dziecięca „Strykowiacy”, 
dziewczęca – „Strykowianki” i mę-
ska –„Strykowioki” – usłyszeliśmy 
na niecodziennym spotkaniu jubile-
uszowym w PSP Strykowice Górne. 
Wspomnę, że gośćmi doceniającym 
działalność Ludowego Zespołu Ob-
rzędowego byli szefowie samorządu 
miasta Zwolenia. Burmistrz Arka-
diusz Sulima, jego zastępca Grzegorz 
Molendowski, dyrektor DK Anna 
Wieczerzyńska, całe kierownictwo 
Starostwa Powiatowego w  Zwole-
niu oraz goście z  wielu instytucji 
artystycznych, gmin i  powiatów. 
Zbigniew Gołąbek osobiście dopil-
nował i wręczył w imieniu Marszał-

ka Adama Struzika wraz z Adolfem 
Krzemińskim Medale Pamiątkowe 
„Pro Masovia” i kilkanaście dyplo-
mów uznania. Byli przedstawiciele 
zespołów ludowych z wielu powia-
tów i gmin, dyrektor Muzeum Wsi 
Radomskiej Ilona Jaroszek-Nowak 
z zespołem i jej poprzednik dr Stefan 
Rosiński.

Żeby skorzystać z doświadczeń 
różnych pokoleń uzdolnionych 
artystycznie mieszkańców Stryko-
wic Górnych: Drożdżów, Krawców 
Lewikowskich, Pyciarzy, Rogali, 
Żdżalików itd.,itp, należałoby za-
cząć od przeczytania książeczki 
„Stoi oset koło drogi” lub jej wy-
dania elektronicznego. Jeśli ich nie 
ma, poprosić o wznowienie. 

 (mk)

Fot. autor i A. Dziedzic

Burmistrz A. Sulima dziękuje radnym za jednomyślne głosowanie za budżetem

Recital Młodzieżowego Zespołu Wokalnego DK

Burmistrzowie Zwolenia różnych kadencji toastem żegnali rok 2018. Od lewej: Arkadiusz 
Sulima, Bogusława Jaworska i Marian Krawczyk Goście, uradowani imprezą, śpiewali dziarsko piosenki ludowe wraz z Jubilatami

Burmistrz A. Sulima, jego zastępca Grzegorz Molendowski i Mirosław Chołuj wręczają reprezen-
tującej jubilatów pani Wandzie Krawiec kwiaty i życzenia na grawertonie
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Najważniejsi są mieszkańcy
Rozmowa z burmistrzem miasta Pionki Robertem Kowalczykiem

 W jesiennych wyborach samorzą-

dowych został pan wybrany bur-

mistrzem Pionek pokonując troje 

kandydatów, choć nie był pan obec-

ny w tutejszej polityce. Co dla pana 

oznacza taki powrót do Pionek? To, 

że ludzie panu zaufali? 

– Nie podchodziłem nigdy do 
polityki w  kategoriach emocjo-
nalnych. Dopiero teraz, startu-
jąc w  wyborach samorządowych 
w Pionkach i mając do czynienia 
ze środowiskiem, z którego się wy-
wodzę, traktuję to zupełnie inaczej. 
W Garbatce-Letnisko uważałem, że 
mam pewne zadania do wykona-
nia: pogodzenie ludzi, pokazanie, 
że można inaczej zarządzać gminą. 
Tutaj moje odczucia są już zupełnie 
inne. Właśnie bardziej emocjonal-
ne niż było w Garbatce. 
 Jest to powrót do korzeni.

– Tak. Pochodzę z Pionek. Tu-
taj mam rodziców, rodzinę, no i tu 
jest jakiś sentyment, związanie. Tu 
ukończyłem technikum chemicz-
ne tzw. „Zielone”. Bo w Pionkach 
były trzy szkoły średnie. Liceum 
i  dwa technika. Jedno nazywane, 
od koloru tarczy, „Czerwonym” 
i  drugie „Zielonym”. Myśli cały 
czas krążyły wokół Pionek. Mimo 
że w  Pionkach nie mieszkam, to 
przecież przejeżdżałem przez nie 
codziennie. Sprawy mieszkańców 
tego miasta powracały w  rozmo-
wach z rodziną, ze znajomymi. Ich 
problemy, siłą rzeczy, nie były mi 
obce. 
 Minęły prawie dwa miesiące pana 

urzędowania jako włodarza tego mia-

sta. Jaki to był czas? 

– Bardzo ciekawy. Przede wszyst-
kim to czas spotkań. Spotkań z wie-
loma ludźmi, których nie widziało 
się długo. Czas spotkań z  ludźmi, 
którzy mają nadzieję na to, że coś 
w tych Pionkach zacznie się dziać 
pozytywnego. Że zaczniemy łago-
dzić i myślę, że to jest najważniej-
sze dla mieszkańców, że zaczniemy 
łagodzić spory, kłótnie, waśnie. Że 
zaczniemy się w naszych Pionkach 
jednoczyć się dla sprawy. No, ale na 
to potrzeba niestety trochę czasu. 
 Początek jest dobry?

– Tak, choć trudny. Jest bardzo 
dużo nabrzmiałych problemów 
i  oczekiwań mieszkańców na 
szybkie ich rozwiązanie. Nato-
miast samorząd to nie jest miejsce, 
gdzie można robić różnego rodza-
ju rewolucje. Tutaj trzeba praco-
wać mądrze, spokojnie, ale i kon-
sekwentnie. Jeżeli coś robimy, coś 
zaczynamy robić, to róbmy to od 
początku do końca.
 Zmiana na stanowisku burmistrza 

wywołała wśród mieszkańców wiele 

domysłów, pytań o zmiany personal-

ne, także wśród pracowników admi-

nistracji samorządowej. Czy będzie 

rewolucja?

– Nie będzie żadnej rewolucji. 
Owszem, będą zmiany, które mają 

się przyczynić do lepszej pracy 
na rzecz mieszkańców i  których 
głównym celem będzie rozwiązy-
wanie ich problemów, a nie praca 
dla siebie, zapewnienie sobie sta-
nowisk, określonych zarobków, 
czy znalezienie się w grupie, która 
aktualnie przewodzi w Pionkach, 
rządzi Pionkami. Absolutnie nie. 
Musimy stworzyć taki urząd, takie 
instytucje, które będą pracowały 
dla mieszkańców. Dla mnie nie 
ma znaczenia, czy funkcję będzie 
pełniła taka, czy inna osoba. Ona 
ma pracować nie dla mnie, tylko dla 
mieszkańców, bo oni są najważniej-
si. Bo oni nam zaufali.
 Na grudniowej sesji został uchwalo-

ny budżet na rok 2019. Jakie zadania 

postawili radni przed burmistrzem?

– Właściwie uchwalony budżet 
to jest ten, który został przygo-
towany przez poprzedniego bur-
mistrza i  przez poprzednią radę 
miejską. Tak naprawdę nie mieli-
śmy wielkiego wyjścia, jak tylko go 
uchwalić. Pionki realizują dwa duże 
projekty i na wiele więcej już nas 
nie stać. Natomiast ja w tym roku 
daję sobie czas na uporządkowanie 
pewnych spraw i doprowadzenie do 
takiej sytuacji, żeby miasto z 80-mi-
lionowym budżetem stać było na 
przynajmniej 10-procentowe inwe-
stycje, a nie tak jak w tej chwili na 
2-, 3-procentowe. 

 Jakie są to projekty?

– Jeden to „Zielone Pionki”, które 
mają uporządkować zieleń miejską. 
Drugi projekt dotyczy zagospoda-
rowania „Stawu Górnego”. Oby-
dwa projekty opiewają na ponad 
10 mln zł i realizowane są w znacz-
niej mierze z pozyskanych środków 
zewnętrznych.
 W kampanii podkreślał pan koniecz-

ność pozyskiwania inwestorów ze-

wnętrznych, środków fi nansowych 

z różnych źródeł. Czy poczynione zo-

stały już jakieś kroki w tym kierunku?

– Tak. Na razie projektujemy, 
na co chcemy pozyskiwać pienią-
dze w następnych latach. Myślę, że 
jednym z  głównych priorytetów 
będą tu mieszkania. W Pionkach 
od 25 lat nie wybudowano bloku, 
i tak naprawdę, co drugi interesant 
w urzędzie, przychodzi w sprawie 
mieszkania.
 Będą to mieszkania komunalne, czy 

na wynajem?

– I  komunalne i  socjalne, ale 
nie z  programu „Plus”, bo myślę, 
że mieszkańców Pionek nie stać 
na takie mieszkania. Druga rzecz 
to drogi. Wiele dróg w mieście po-
winno przejść generalne remonty. 
Dlatego nawet projekty, te które już 
są, należy dostosować do tego, że-
byśmy mogli brać udział w konkur-
sach organizowanych czy to przez 
marszałka, czy to przez wojewodę. 

Następna sprawa to uporządko-
wanie targowisk miejskich. No 
i w końcu uregulowania sieci szkół 
i przedszkoli w mieście. 
 Co pan ma na myśli, mówiąc o ure-

gulowaniu sieci szkół i przedszkoli?

– W tej chwili w pionkowskiej 
oświacie jest trudna sytuacja. Są 
trzy szkoły podstawowe, które 
mieszczą się w pięciu budynkach. 
Oprócz tego, w  jednym budynku 
szkoły mieści się przedszkole, któ-
rego działalność dopuszczona jest 
warunkowo. Przed nami jest rów-
nież rozwiązanie problemu wyga-
szania gimnazjów. Trzeba będzie 
zdecydować, co w tych budynkach 
powinno się znaleźć. 
 Zapowiadał pan burmistrz w kam-

panii uregulowanie sprawy zakładu 

usług komunalnych.

– W Pionkach mamy dwie spół-
ki. PWKC i ekoPionki, które pro-
wadzą działalność komunalną, ale 
tak naprawdę nie ma kto sprzątać 
miasta. Uważam, że spółki miejskie 
nie są dobre dla miasta. Powinna 
być jedna spółka, która będzie 
pracowała dla mieszkańców, a nie 
tworzyła fi kcyjną administrację. 
Najwyższy czas zająć się rozwiąza-
niem tych problemów, a nie two-
rzyć spółki, czy instytucje. Myślę, 
że przyszedł czas na scalanie tych 
instytucji, i  nie dotyczy to tylko 
spółek gminnych, ale także innych 
instytucji w mieście.
  Jakie są życzenia burmistrza na 

ten nowy rok?

– Chciałbym, żeby mieszkańcy 
dali szansę wszystkim tym, którzy 
są powoływani w mieście na stano-
wiska różnego rodzaju. Żebyśmy 
z góry nikogo nie oceniali i każdemu 
dali szansę. Żebyśmy zobaczyli nie 
to, co ludzie mówią, tylko co robią. 
Dzisiaj jest taka sytuacja, że wszyscy 
komentują: „Znowu powołana oso-
ba z komitetu Kowalczyka”. No, ale 
przepraszam bardzo, kto ma być po-
wołany? Z jakiego innego komitetu? 
Czy ktoś, kto pracował w tej kampa-
nii, pisał program, nie zasługuje na 

to, żeby pracować dla tego miasta? 
Że ktoś napracował się, a teraz przyj-
dzie ktoś inny żeby realizować ten 
program? Wszyscy oczekują nagle, 
że na wszystkie stanowiska będzie 
konkurs i będziemy wybierać tych 
najlepszych? A co zrobimy z tymi, 
którzy w tej kampanii narażali się, 
pracowali, chodzili i prosili miesz-
kańców o głosy, rozklejali plakaty, 
nosili ulotki? Przecież są to ludzi, 
którzy chcą pracować dla tego 
miasta. Dlatego się zaangażowali 
w kampanię wyborczą i myślę, że 
przez tę swoją pracę uzyskali jakieś 
zaufanie wśród mieszkańców. Nie 
są poza tym obsadzani na stanowi-
skach, na których wymagany jest 
konkurs.
 Objęcie urzędu burmistrza, to nie 

jedyna zmiana w pana życiu jako 

samorządowca.

– Konwent Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Ziemi Radomskiej 
wybrał mnie na stanowisko jego 
przewodniczącego. Jest to dla mnie 
wyróżnienie. Nie aspirowałem do 
tego stanowiska, ale cieszę się, że 
włodarze gmin Ziemi Radomskiej 
zdecydowali, że jestem godny re-
prezentować ich w  Konwencie. 
Mam nadzieję, że spełnię ich ocze-
kiwania i wspólnie pięć lat najbliż-
szej kadencji będziemy próbowali 
rozwiązywać takie problemy, któ-
re będą dotyczyły nas wszystkich. 
Będziemy próbowali rozmawiać, 
czy to z  administracją rządową, 
czy administracją samorządową, 
wojewódzką, po to żeby nam się 
dobrze współpracowało na tym te-
renie. Ta współpraca do tej pory nie 
była prosta i łatwa. Mam nadzieję, 
że spróbujemy teraz troszkę inaczej. 

Kobieta łagodzi obyczaje

W  czasie wizyty w  Urzędzie 
Miejskim w Pionkach, przedstawi-
ciele naszej redakcji spotkali się nie 
tylko z burmistrzem, ale również 
z panią Kamilą Kaczorowską, któ-
rej powierzono obowiązki zastępcy 
burmistrza.

– Jestem rodowitą mieszkanką 
Pionek – powiedziała nam Kami-
la Kaczorowska. – Związana je-
stem z naszym miastem od zawsze 
i wiem, że tu w Pionkach należy po-
czynić wiele zmian. Uważam, że te 
zmiany są konieczne, bo Pionki są 
w takiej stagnacji, że nie może być 
tak dalej. Dlatego właśnie zdecydo-
wałam się kandydować w wyborach 
do Rady Miasta. 

– Zaproponowałem pani Kamili 
Kaczorowskiej przyjęcie stanowiska 
zastępcy burmistrza, a ona przyjęła 
moją propozycję – powiedział bur-
mistrz Robert Kowalczyk. – Starto-
waliśmy wspólnie w wyborach. Mamy 
podobne poglądy. Będzie dużym 
wsparciem, a jako kobieta będzie miała 
inne spojrzenie na wiele problemów. 
Wiem z doświadczenia, że będzie tą 
łagodniejszą twarzą urzędu.

Burmistrz Robert Kowalczyk i jego zastępca Kamila Kaczorowska

Podczas Konwentu: podziękowania dla ustępującej przewodniczącej Bogusławy Jaworskiej z rąk zastę-
pującego ją Roberta Kowalczyka, w towarzystwie wójta Mirowa Artura Siwiorka. Fot. Leszek Wyrwicz
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Budżet na 2019 rok zatwierdzony
Radni Gminy Policzna jednomyślnie uchwalili budżet na rok 2019. Planowane dochody gminy 
wyniosą 22.831.009 zł. Wydatki przewidziano w wysokości 22.684.409 zł. Pozostała w budżecie 
nadwyżka w kwocie 146 tys. zł. przeznaczona została na spłatę raty pożyczki długoterminowej, 
zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek”.

W piątek, 28 grudnia minione-
go roku, posiedzenie Rady rozpo-
czął przewodniczący Paweł Jędra, 
stwierdzając kworum. Po odczyta-
niu i przegłosowaniu porządku sesji 
przystąpiono do pracy.

Jednym z  punktów, odbiegają-
cym nieco od normalnego trybu 
takiego spotkania, było wręczenie 
nagród laureatom XII Powiatowego 
Konkursu Młodych Producentów 
Rolnych. Zostali nimi (w kolejno-
ści zajętych miejsc) Andrzej Baran, 
Jarosław Tyburcy i Paweł Podsiadły. 

Po tej uroczystej i miłej chwili, 
wójt Tomasz Adamiec zreferował 
projekt budżetu na rok 2019.

Znaczącą część (35,83%) przy-
szłorocznych dochodów gminy sta-
nowi subwencja ogólna w kwocie 
8.179.967 zł z przeznaczeniem na 
oświatę (3.780.215 zł) i subwencja 
wyrównawcza (4.399.752 zł) oraz 
dotacje celowe na sfi nansowanie 
zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej, zadań własnych 
oraz działań w ramach programów 
fi nansowanych z udziałem środków 
unijnych w kwocie 7.382.522,80 zł 
(32,33%). 

Dochody własne gminy planowa-
ne są w wysokości 7.268.519,20 zł 
co stanowi 31,84 procent ogólnych 
dochodów.

Planowane wydatki budżetowe 
gminy w wysokości 22.684.409 zł 
przeznaczone są w  podziale na 
wydatki bieżące w  wysokości 
20.663.400 zł i wydatki majątkowe 
2.021.009 zł, w  ramach których 
zrealizowane zostaną między in-
nymi: budowa sieci wodociągowej 
na terenie gminy, zakup sprężarki 
śrubowej do stacji wodociągowej 
w  Policznie, przebudowa dróg 
gminnych, zakup rozsiewacza soli 
i  piasku, termomodernizacja bu-
dynku świetlicy gminnej w Policz-

nie, wpłata na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na zakup 
samochodu specjalnego dla po-
trzeb KPP w Zwoleniu. Najwięk-
szą część wydatków majątkowych 
(961.009 zł) przeznaczono na za-
danie Ekoenergia w gminach Po-
liczna, Chotcza, Garbatka-Letnisko 
– Odnawialne źródła energii (OZE) 
w gminie Policzna. 

Wójt Tomasz Adamiec zapoznał 
również Radę Gminy z Wielolet-
nią Prognozą Finansową na lata 
2019–2024, w której zadania inwe-
stycyjne są zadaniami jednorocz-
nymi z zakresu przebudowy dróg 
gminnych, rozbudowy oczyszczalni 
ścieków i budowy kanalizacji sani-
tarnej. W  wykazie przedsięwzięć 
na rok 2019 zaplanowano dalszą 
realizację projektów „Przedszkole 
Fraszki” i „Ekoenergia” w gminach 
Policzna i ościennych, fi nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach dotacji z RPO UM na lata 
2014–2020 i ze środków własnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Jędra i wiceprzewodniczący Grzegorz Orłowski otworzyli 
sesję budżetową

Realizację projektów planuje się 
zakończyć w 2019 roku.

Skarbnik Gminy, Teresa Makuch, 
zreferowała temat dochodów i wy-
datków za rok 2018.

W kolejnych głosowaniach radni 
jednomyślnie zatwierdzili uchwałę 
budżetową na rok 2019, jak i Wie-
loletnią Prognozę Finansową.

Na zakończenie sesji wójt To-
masz Adamiec powiedział między 
innymi:

– Za nami trudny rok 2018. 
Mieszkańcy gminy Policzna w te-
gorocznych wyborach samorządo-
wych jasno wyrazili wolę dalszych 
zmian, jakie zaszły w minionej ka-
dencji. Oddając na nas swój głos 
wyrazili znów nadzieję na lepsze 
jutro, a  poprzez swój wybór dali 
nam niespotykaną szansę na kon-
tynuację inwestycyjnego rozwoju 
gminy i  tworzenia lepszego życia 
dla jej mieszkańców. Tej szansy nie 
wolno nam zmarnować. Serdecz-
nie wszystkim Państwu dziękuję za 

współpracę, za całą pracę wykony-
waną w mijającym roku. (...) Przed 
nami 2019 rok. Przede wszyst-
kim życzę dużo zdrowia, radości 
uśmiechu i  szczęścia. Niech ten 
czas umocni naszą wiarę w siebie, 
doda nam sił i odwagi do realizacji 

nowych pomysłów. Oby rok nowy 
spełnił pokładane w nim nadzie-
je i przyniósł sukcesy w realizacji 
wszystkich pomysłów. Życzę dużo 
optymizmu i wiary w pogodne ju-
tro. Wszystkiego najlepszego!

 Jacek Lombarski

Wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec zapoznał radnych z uchwałą budżetową na rok 2019

Skarbnik Teresa Makuch zreferowała wydatki gminy Policzna za rok 2018

Uchwała budżetowa przyjęta została jednomyślnie Uczestnicy sesji budżetowej i zaproszeni goście

Rada Gminy Policzna
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Przed nami 27. fi nał WOŚP

W Radomiu kwesta, 
koncert i bieg
Kwesta na ulicach i koncert na Placu Corazziego – tak będzie wyglądał niedzielny fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu. – Będziemy zbierać pieniądze na sprzęt niezbędny 
do wyposażenia specjalistycznych oddziałów dziecięcych. Wolontariusze będą kwestować już od 
godzin porannych, a my będziemy grać od godziny 14:30 na Placu Corazziego – zapowiada szef 
sztabu WOŚP, Bartosz Bednarczyk.

Podczas koncertu wystąpią ra-
domskie zespoły, m.in. JMS Band, 
Mistrz i Małgorzata czy Cichosza, 
a  gwiazdą wieczoru będzie Reni 
Jusis, która wystąpi o godzinie 19. 
Na samym placu też będzie się 
wiele działo. Swój udział zapowie-
dzieli m.in. Sprężyści i Radomskie 
Klasyki.

W tegoroczny fi nał tradycyjnie 
włączyły się władze Radomia. – 
Szczególnie miło wspominamy 
ubiegłoroczny fi nał. W czasie ra-
domskiej zbiórki udało się zebrać 
rekordową sumę ponad 336 tysięcy 
złotych. To tylko pokazało, że rado-
mianie mają wielkie serce i potrafi ą 
je otwierać, żeby pomagać najmłod-
szym pacjentom. Dzięki temu uda-
ło się wyposażyć radomski szpital 
w niezbędny sprzęt medyczny, ra-
tujący życie noworodków. Podczas 
tegorocznego fi nału bądźmy razem 
i zbierajmy kolejne pieniądze. Tym 
razem zdecydowałem o przekaza-
niu na licytację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy swojego szczę-
śliwego krawata, w którym zosta-
łem zaprzysiężony jako prezydent 
miasta. Grajmy razem z  Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy do 
końca świata i  jeden dzień dłużej 

– mówi prezydent Radosław Wit-
kowski.

W niedzielę na radomskich uli-
cach pojawi się prawie 350 wolon-
tariuszy. – Planowane są także licy-
tacje, które w tym roku odbędą się 
dzień wcześniej, czyli w sobotę od 
godziny 20. w restauracji Winowaj-
cy. Mamy wiele ciekawych przed-

miotów i  każdy znajdzie coś dla 
siebie – dodaje Bartosz Bednarczyk.

W  ramach radomskiego fi nału 
będzie też coś dla aktywnych. Sto-
warzyszenie „Biegiem Radom!” 
organizuje w niedzielę Bieg WOŚP 
2019 – Policz się z cukrzycą. – Jest 
to impreza w skali ogólnokrajowej 
organizowana po raz trzynasty. 
W Radomiu po raz pierwszy po-
biegliśmy w zeszłym roku. Pobie-
gło 300 osób, a w tym roku mamy 
już zapisanych ponad 400 zawod-
ników. Sądzimy, że docelowo wy-
startuje 450–500 osób. Limit czasu 
tego biegu jest tak skonstruowany, 
żeby także spacerowicze mogli się 
dołączyć. Biegniemy na dystansie 5 
km. Będą dwie pętle, m.in. prowa-

dzące przez tunel 
świetlny. Nie za-
braknie pięknych 
medali i okolicz-
nościowych ko-
szulek dla uczest-
ników. Piękna 
inicjatywa, więc 
warto wystarto-
wać – stwierdza 
Tadeusz Kraska, 
prezes Stowarzy-
szenia „Biegiem 
Radom!”.

W ciągu kilku-
nastu ostatnich 
lat w  Radomiu 
na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 
udało się zebrać 
kwotę ponad 

3 milionów złotych. W tym samym 
czasie do radomskich szpitali tra-
fi ł sprzęt warty ponad 3,5 miliona 
złotych. 2018 rok był rekordowy, 
jeśli chodzi o  wartość aparatury 
zakupionej dla Radomskiego Szpi-
tala Specjalistycznego przez WOŚP. 
Szpital otrzymał sprzęt o wartości 
niemal 790 tysięcy złotych.

– W ubiegłym roku dostaliśmy 
dwa urządzenia wielofunkcyjne 
typu panda. Są to urządzenia po-
trzebne do reanimacji i  resuscy-
tacji noworodków. Dodatkowo są 
one wzbogacone o kardiomonitory, 
które rejestrują pracę serca nowo-
rodków, podają zapis EKG, a także 
mierzą saturację. Te urządzenia po-
siadają też funkcje pielęgnacyjne. 
Umożliwiają zmierzenie i zważenie 
dziecka bez konieczności przeno-
szenia go. Otrzymaliśmy również 
lampy do fototerapii, dzięki którym 
można skrócić pobyt noworodka 
na oddziale. Służą też do leczenia 
żółtaczki. Ponadto trafi ł do nas 
aparat Infant Flow do nieinwa-
zyjnego wspomagania oddechu 
u noworodków. Ze sprzętu korzy-
stamy codziennie, co pokazuje, że 
żadna złotówka się nie zmarno-
wała – wylicza Bogusława Jemioł-
-Wojakowska, kierownik oddziału 
neonatologii Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego. Dodatkowo na 
oddział dziecięcy szpitala w ubie-
głym roku trafi ł m.in. ultrasono-
graf, który umożliwia wykonanie 
badań kardiologicznych u małych 
pacjentów.

 źródło: radom24.pl

Mistrzostwa Mikołajów 
w Lekkiej Atletyce
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka była gospodarzem 
niezwykłej rywalizacji młodych Mikołajów w lekkiej atletyce. Uczniowie z tej szkoły, będący 
aktualnie Mistrzami Polski w czwórboju lekkoatletycznym, mają godnych następców w oso-
bach utalentowanych Mikołajów.

Możemy śmiało stwierdzić, 
że rośnie kolejne pokolenie 
sportowców, które w  przyszło-
ści będzie rozsławiać tę niezwy-
kle zasłużoną sportowo szkołę 
w  dyscyplinie lekkoatletyka. 
Ponad 360 uczniów z klas I–III 
brało udział w  szeregu zajęć 
otwartych, zorganizowanych 
przez szkołę i Ośrodek Lekkiej 
Atletyki w  Radomiu. Młodzi 
Mikołajowie w trakcie rywaliza-
cji musieli pokonać: bieg przez 
płotki, slalom lekkoatletyczny, 
skocznościowy tor przeszkód 
oraz rzut oszczepem i vortexem. 
Zajęcia otwarte zostały zorgani-
zowane przez Ośrodek Lekkiej 
Atletyki w  ramach programu 
ministerialnego „Lekkoatletyka 
dla Każdego!”. Szkoła PSP 4 jest 
w programie od roku 2014. Efek-
tem naszej wspólnej działalności 
jest stworzenie atrakcyjnej oferty 
zajęć sportowych dla najmłod-
szych. Możemy się przekonać 
o tym oglądając poniższą galerię. 

Więcej informacji na stro-
nie www.radombiega.pl, http://
w w w. r a d ombi e g a . p l / we z -
-udzial-w-programie/

 Artur Błasiński
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REKRUTACJA DO PROJEKTU 
„JA W INTERNECIE”
Gmina Jastrzębia otrzymała dotację w kwocie 147 840,00 zł na realizację projektu Ja w Internecie – jest to program fi nansowania 
bezpłatnych szkoleń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych powyżej 25 roku życia, 
by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. 
Program pozwoli na zakup 25 komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.

W  ramach bezpłatnego szkolenia 
zorganizowane zostaną następują-
ce bloki tematyczne:

 Rodzic w Internecie

 Mój biznes w sieci

 Moje fi nanse 
i transakcje w sieci

 Działam w sieciach 
społecznościowych

 Tworzę własną stronę 
internetową

 Rolnik w sieci

 Kultura w sieci

Czas szkolenia: 12 godzin na 
1 moduł. Zajęcia będą się odbywać 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jastrzębi oraz innych placówkach 
oświatowych na terenie gminy, 
w soboty w godzinach 8.00–14.00. 
Planowany termin szkoleń: styczeń 
2019 – lipiec 2019. 

Uczestnicy szkolenia: osoby po-
wyżej 25 roku, bez górnej granicy 
wieku, zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, pracujący i  bezrobotni, 
a także osoby z niepełnosprawno-
ściami.

Nabór uczestników szkoleń pro-
wadzimy przez cały czas trwania 
projektu, aż do wyczerpania wol-
nych miejsc. Jeden uczestnik może 
skorzystać z dowolnej ilości modu-
łów. Przy rejestracji należy zade-
klarować ilość i nazwę wybranego 
bloku.

Aby wziąć udział w  szkoleniu, 
należy zgłosić się telefonicznie do 
Urzędu Gminy Jastrzębia 48 384 05 05 
lub Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jastrzębi 797 027 767.

Po sporządzeniu wstępnej listy, 
skontaktujemy się z Państwem ce-
lem dopełnienia formalności i osta-
tecznej kwalifi kacji do projektu.

Projekt jest fi nansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020, Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Operatorem Programu jest Funda-
cja Legalna Kultura, która ogłasza 
konkursy grantowe i  wspomaga 
realizację projektów pod kątem 
merytorycznym i rozliczeniowym.
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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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Nagroda 
Gombrowicza 
po raz czwarty

Kolejną edycję Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza ogłaszają organizatorzy – 
Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wyróżnienie przyzna-
wane jest za pierwszą lub drugą książkę autora, napisaną prozą artystyczną i wydaną 
w 2018 roku. Zgłoszenia do nagrody przyjmowane będą do końca stycznia.

Honorowym patronem Nagrody 
Gombrowicza jest Rita Gombro-
wicz, wdowa po pisarzu. Laureaci 
otrzymują 40 000 złotych, statuetkę 
(przez pierwszych nagrodzonych 
złośliwie nazwaną „otwieraczem”) 
oraz lornetkę, przedmiot po Gom-
browiczowsku znaczący. Nagrodzo-
nych wybiera kapituła w składzie: 
Jerzy Jarzębski (przewodniczący), 
Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofi a 
Król, Zbigniew Kruszyński, Józef 
Olejniczak i  Justyna Sobolewska. 
Pięć nominacji do nagrody kapi-
tuła ogłasza w czerwcu. Nazwisko 
laureata (lub laureatów; regulamin 
dopuszcza podział nagrody) ogła-
szane jest we wrześniu. 

We wszystkich dotychczaso-
wych edycjach do Nagrody Gom-
browicza zgłoszono łącznie 230 
książek. W  pierwszej edycji ka-
pituła wskazała dwoje laureatów: 
Weronikę Murek („Uprawa roślin 
południowych metodą Miczuri-
na”, wyd. Czarne) i Macieja Hena 
(„Solfatara”, wyd. W.A.B.), w dru-
giej edycji wybrano Annę Cieplak 
(„Ma być czysto”, Stowarzyszenie 
im. Stanisława Brzozowskiego/
Wydawnictwo Krytyki Politycz-
nej), zaś w trzeciej Marcina Wichę 
(Rzeczy, których nie wyrzuciłem”, 
wyd. Karakter). 

Mecenasem Nagrody już po raz 
trzeci jest Jarosław Krzyżanowski. 

Nagrodzie towarzyszy festiwal, 
którego gośćmi byli m.in. Rita 
Gombrowicz, Zbigniew Mikołejko, 
Adam Lipszyc, Aleksander Fiut, Ja-
cek Leociak, Irena Jun, Jerzy Radzi-

wiłowicz, Piotr Kłoczowski, Wiktor 
Zborowski, Mariusz Bonaszewski, 
Danuta Stenka, Łukasz Maciejew-
ski, Grzegorz Turnau, Hanna Bana-
szak, Piotr Machalica. 

Partnerem Nagrody jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Radomiu.

Zgłoszenia do Nagrody, wraz 
z  o  ośmioma egzemplarzami 
książki, należy przesyłać do Mu-
zeum Witolda Gombrowicza (ul. 
W. Gombrowicza 1, 26-660 Wsola, 
z dopiskiem „Nagroda”).

Książki do konkursu mogą zgła-
szać wydawnictwa, autorzy, osoby 
reprezentujące instytucje kultury, 
media o  charakterze literackim, 

III edycja Nagrody Gombrowicza, od lewej: Prof. Jerzy Jarzębski – przewodniczący kapituły, Radosław Witkowski – prezydent Radomia, 
Agnieszka Krzyżanowska – przedstawicielka Mecenasa Nagrody oraz Marcin Wicha – laureat, w tle Aleksandra Lipczak

osoby prywatne, a także człon-
kowie Kapituły.

Więcej informacji i regulamin 
Nagrody dostępne są na stronie: 
www.nagrodagombrowicza.pl, 
pytania można kierować także 
do sekretarza kapituły: t.tyczyn-
ski@nagrodagombrowicza.pl.

Warto zaznaczyć, że Nagroda 
Literacka im. Witolda Gombro-
wicza pozostaje jedynym w Polsce 
wyróżnieniem za debiut prozator-
ski przyznawanym – od nominacji 
po werdykt końcowy – przez jury, 
w skład którego wchodzą osoby 
zawodowo zajmujące się literaturą.

fot. Łukasz Wójcik

Kapituła Nagrody, od lewej: Jerzy Jarzębski, Józef Olejniczak, Zbigniew Kruszyński, Ewa 
Graczyk, Tomasz Tyczyński, Justyna Sobolewska, Zofi a Król i Anna Kałuża 

Trzej Królowie 
przemaszerowali 
przez Radom!
Tradycyjny Orszak Trzech Króli przeszedł w niedzielę, 6 stycznia, 
ulicami naszego miasta. Mimo silnego mrozu, wzięło w nim udział 
wielu radomian. Pochód wyruszył z Rynku i przez ul. Żeromskiego 
dotarł do szopki, znajdującej się na Placu Corazziego.

Był to VIII Radomski Orszak 
Trzech Króli. Uczestnicy uroczy-
stości wysłuchali „Edyktu Cesarza 
Augusta”, a następnie przeszli ulica-
mi Wolność, Reja, Plac Kazimierza 
Wielkiego i Żeromskiego w kierun-
ku Placu Corazziego.

Po drodze kolumna zatrzymywa-
ła się przed kościołem ewangelicko-
-augsburskim, przy klasztorze oj-
ców Bernardynów, u zbiegu z ulicą 
Witolda, przed kościołem garnizo-

nowym oraz przy parku Kościuszki 
– naprzeciwko Urzędu Miejskiego.

W  tych miejscach można było 
zobaczyć jasełkowe sceny: „Grzech 
Pierworodny”, „Na Dworze Króla 
Heroda”, „W Gospodzie”, „Porusze-
nie wśród pasterzy” oraz „Pokłon 
przed Narodzonym Mesjaszem”.

Organizatorem Orszaku Trzech 
Króli są Radomscy Rycerze Ko-
lumba.

 źródło: radom24.pl

GRANDIOSO 
w Katedrze
W najbliższą niedzielę, 13. stycznia, w radomskiej Katedrze 
wystąpi z noworocznym koncertem Młodzieżowa Orkiestra 
Grandioso.

Koncert stanowi podsumowa-
nie roku jubileuszowego 40-lecia 
istnienia zespołu, a także jest oka-
zją do zebrania środków z  prze-
znaczeniem na udział Orkiestry 
Grandioso w Mistrzostwach Świa-
ta w Calgary w 2019 roku. Młodzi 
muzycy mają połowę środków na 
wyjazd, ale całkowity koszt wy-
prawy 100-osobowego zespołu to 
około 600 tys. złotych.

Orkiestra pod dyrekcją Dariu-
sza Krajewskiego wykona utwory 
nawiązujące do okresu Bożego Na-
rodzenia, nie zabraknie także popi-
sów solistów, jak i sekcji werblistek 

i tamburmajorek. W koncercie usły-
szymy m.in. Rapsodię Polską „Orzeł 
Biały” amerykańskiego kompozy-
tora Roberta Longfi elda; wiązankę 
polskich kolęd „Polish Christmas 
Music” w aranżacji holenderskiego 
kompozytora Johanna de Meij; arię 
z Suity Barokowej Teda Huggensa, 
a  także Little Drummer Boy, You 
rise me up oraz Kolędę Afrykańską.

Podczas koncertu będzie prowa-
dzona sprzedaż cegiełek oraz zbiór-
ka do puszek na zakup nut, strojów 
i wyjazdy na konkursy i festiwale.

Wstęp wolny!
fot. Tadeusz Krzyczkowski
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 28 grudnia, po koncercie charytatywnym pod nazwą „Postawimy Franka 
na nogi”, organizatorzy zbiórki podali, że do puszek trafi ło około 15,6 tys. zł. 
Wicestarosta Waldemar Urbański tym razem wyręczył starostę zwoleńskiego 
Stefana Bernaciaka, odbierając w jego imieniu z rąk ojca Franka Szpilskiego 
wylicytowany przez nowego gospodarza powiatu ciężkawy kosz ze słodyczami. 
Więcej na str.  3 i 4.

 Nowo wybrani radni wielu 
gmin i  powiatów jednogłośnie 
uchwalali budżety na 2019 rok. 
Bez względu na komitety wy-
borcze, z których list ubiegali się 
o mandaty, udzielali w ten sposób 
kredytu zaufania nowemu prezy-
dentowi, burmistrzom czy wój-
tom gmin. Podobnie uczynili rad-
ni gminy Kazanów, dając szansę 
pani wójt Teresie Pancerz-Pyrka.

 Hitem koncertu charytatywnego w zwoleńskim kinie „Świt” byli Szymon Wydra i Zbigniew Suski z zespołu 
Carpe Diem. Grali i śpiewali od serca, zachęcali widownię do oklasków i ofi arności. Media informowały, że do-
broduszność i serce okazali nie tylko Franiowi z gminy Kazanów, także na podobnych koncertach w Radomiu. 
Franek też urodził się w tym mieście. Zbyszek Gołąbek, w imieniu marszałka Adama Struzika, wręczał na uro-

czystości Jubileuszu 40-lecia Zespołu Obrzędowego w Strykowicach Górnych 
i 60-lecia miejscowego KGW przyznane im Medale Pamiątkowe PRO MA-
SOVIA i dyplomy uznania. Medale i dyplomy na ręce Pani Wandy Krawiec, 
jako kierowniczki Zasłużonego Zespołu Obrzędowego i przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Strykowicach Górnych oraz innych wyróżnionych 
członów zespołu, przekazywał wspólnie z Adolfem Krzemińskim, nie mniej 
zasłużonym działaczem kultury i pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego.

 31 grudnia w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się uroczystość jubile-
uszu par pożycia małżeńskiego. Dostojnych Jubilatów, mających poza sobą 50, 
55 lub 60 lat małżeństwa powitała wójt Teresa Pancerz-Pyrka wraz z przewodni-
czącym rady Szymonem Wolińskim. Jubileusz rozpoczęła msza św. celebrowana 
przez księdza proboszcza Mariana Dybalskiego. Aktu dekoracji medalami nada-
nymi przez Prezydenta RP dostąpiło 10 par. Jubilaci otrzymali też pamiątkowe 
dyplomy, upominki oraz kwiaty. Wójt Teresa Pancerz-Pyrka, przekazując im 
serdeczne gratulacje, powiedziała, m.in. że ich długie wspólne życie jest godne 
naśladowania przez małżonków młodszych pokoleń, dowodem siły i dojrzałości 
oraz niezwykłej wrażliwości wobec drugiego człowieka. 

P O ( d ) G L Ą D Y

Szanowni wyborcy,

na Nowy 2019 Rok 

życzę Wam pomyślności, 

spokoju ducha, optymizmu, 

spełnienia marzeń 

tych zawodowych 

i tych rodzinnych.

Wszystkiego najlepszego 

w Nowym Roku!

Ireneusz Sitarski

SLD Lewica Razem

SILNY SAMORZĄD
DEMOKRATYCZNA POLSKA

LEWICA 

DLA MAZOWSZA. 

DOBRY WYBÓR!

Zbyszek w imieniu marszałka

Dla Franka

Jednogłośnie

Złote gody…

Gitarzyści z Carpe Diem


