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Radni 
przeniosą się 
do ratusza
Dobiega końca rewitalizacja ratusza. Jednocześnie trwają przygo-
towania do zagospodarowania i aranżacji pomieszczeń. W ratuszu 
znajdzie się m.in. Biuro Rady Miejskiej i sala obrad radnych.

– Ratusz to tradycyjne miejsce 
obrad miejskich rajców i bardzo się 
cieszę, że po wielu latach będziemy 
mogli przywrócić tę funkcję – po-
wiedział wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Nowa sala obrad zostanie wy-
posażona m.in. w monitory, nowe 
nagłośnienie oraz nowy system do 
głosowania. Będą też przygotowane 
miejsca dla dziennikarzy i gości chcą-
cych przysługiwać się obradom. W 
ratuszu znajdą się również gabinety 
przewodniczącego Rady Miejskiej, 
dyrektora Biura RM oraz pomiesz-
czenia dla komisji i klubów radnych.

W wyremontowanym bu-
dynku zaplanowano także ga-
binet jednego z wiceprezyden-
tów, pomieszczenia dla Biura 
Obsługi Mieszkańca, Wydziału 
Obsługi Radomskiej Strefy Go-
spodarczej oraz Biura Działal-
ności Gospodarczej i Zezwoleń. 
W ofi cynie swoją siedzibę będzie 
też miała komenda hufca ZHP.

Obecnie w ratuszu trwają 
prace wykończeniowe. Zgodnie 
z obecnie obowiązującą umową 
z wykonawcą, powinny się one 
zakończyć w kwietniu.

 źródło: radom24.pl
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Nim na plantacjach 
zakwitną truskawki
Jak co roku o tej porze, najdogodniejszej dla rolników i sadowników, 
bo jest to niewielka chwila odpoczynku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu 
odbyła się kolejna „Konferencja truskawkowa”.

Spotkanie rozpoczął Janusz 
Miecznik, dyrektor marketingu 
ds. sadowniczych Agrosimex Sp. 
z o.o., współorganizator konferen-
cji, po czym przekazał głos Marcie 
Cytryńskiej, wójt gminy Jasieniec, 
która poprosiła uczestników kon-
ferencji o uczczenie minutą ciszy 
pamięć prezydenta Gdańska, Pawła 
Adamowicza. Po tej chwili zadumy 
wójt Marta Cytryńska powiedziała:

– Co roku, tak jak większość 
z  państwa, zawsze zastanawiamy 
się z  mężem, co sadzić, jak pie-
lęgnować, jak zebrać, czy starczy 
nam sił, czy trzeba będzie prosić 
kogoś o pomoc? Jak wyproduko-
wać owoc dobrej jakości? Owoc 
zdrowy. Owoc, za który weźmiemy 
jakieś godziwe pieniądze. Myślę, 
że właśnie ta konferencja pozwoli 
państwu rozwiać pewne wątpliwo-
ści. Pozwoli udzielić pewnych rad, 
wskazówek i rozwiązań. Byłoby to 
niemożliwe, gdyby nie organizato-
rzy dzisiejszego spotkania, za co 
im serdecznie dziękuję. Ci ludzie 
żywo angażują się w to, aby ułatwić 
nam, sadownikom, życie. Na dzi-
siejszej konferencji mam przyjem-

ność przywitać specjalnych gości, 
a są nimi poseł na Sejm Mirosław 
Maliszewski i radny Sejmiku Ma-
zowieckiego, Leszek Przybytniak. 

Mirosław Maliszewski, który 
poza tym, że jest posłem na Sejm, 
jest również prezesem Związku Sa-
downików RP, zapoznał uczestni-
ków konferencji z aktualną sytuacją 

na rynku owoców oraz omówił te-
mat kontraktacji płodów, który ma 
być znaczącym elementem regula-
cji sprzedaży owoców.

Radny Leszek Przybytniak, prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa 
i  Terenów Wiejskich, a  zarazem 
lokalny producent znający dosko-
nale bieżące problemy sadowników, 
omówił temat rozwijającej się co-
raz bardziej i mającej duże uznanie 
wśród odbiorców produkcji ekolo-
gicznej.

W szeregu kolejnych referatów 
uczestnicy konferencji zapoznali się 
z tematami takimi jak: ważne eko-
nomicznie zagrożenia środowisko-
we w uprawie truskawek – rozwią-
zania dla kluczowych problemów; 
warunki i  wymagania dotyczące 
prowadzenia sprzedaży żywności 
przetworzonej i nieprzetworzonej 
z gospodarstwa rolnego; jak zadbać 
o kondycję gleby w monokulturze 
truskawki i  nasadzeniach po sa-
dzie; zarządzanie nawadnianiem 
i fertygacją na plantacjach truska-
wek w gruncie, „na płask" i „na za-
gonach” oraz dobór optymalnych 
elementów instalacji. 

Wójt Marta Cytryńska powitała uczestników kolejnej Konferencji

Te tematy szeroko omówione zosta-
ły przez przedstawicieli PUP, KRUS 
i Urzędu Skarbowego w Grójcu.

Cennych rad związanych z produk-
cją i ochroną zbiorów i wprowadza-
nymi nowymi produktami udzielili 
przedstawiciele Agrosimex-u, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego Oddział 
Radom, Instytutu Agronomicznego 
Fertico, Nufarm i Sumi Agro. 

Konferencję poprowadził Maciej 
Sobczak, inspektor ds. Rozwoju 
Rolnictwa UG w Jasieńcu.

Organizatorami corocznych 
konferencji są od wielu lat: Urząd 

Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm RP 
i przewodniczący Związku Sadowników RP

Leszek Przybytniak, radny Sejmiku Mazowiec-
kiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Terenów Wiejskich

Ważnym i  w  ostatnim okresie 
dość trudnym zagadnieniem była 
sprawa zatrudnienia pracowników 
zagranicznych i  związane z  tym 
problemy: o czym należy pamiętać 
przy zatrudnianiu cudzoziemców 
w gospodarstwie, jakie dokumenty 
złożyć do prawidłowego rozlicze-
nia, prawa pomocnika przy zbio-
rach w razie choroby lub wypadku. 

Gminy Jasieniec, Agrosimex, Zwią-
zek Sadowników RP Oddział Jasie-
niec i  Związek Plantatorów Tru-
skawki, przy współudziale Urzędu 
Skarbowego, KRUS, Urzędu Pra-
cy i wiele innych instytucji i fi rm 
prezentujących swoje produkty 
i udzielających porad uczestnikom 
spotkania. 

 Jacek Lombarski

Wystawcy prezentowali i zachwalali swoje produkty Nim rozpocznie się „Konferencja truskawkowa” – chwila dla mediów

Licznie przybyli uczestnicy konferencji



3GMINA TCZÓW

www.tczow.pl

Pierwsza taka 
wigilia
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w dniu 21 grudnia, 
w Zespole Szkół w Tczowie odbyło się spotkanie wigilijne. 
Uczestniczyli w nim mieszkańcy, władze gminy, radni, sołtysi, 
a także dyrektorzy szkół oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Honory gospodarzy pełnili Wójt 
Gminy Arkadiusz Baran i Przewod-
niczący Rady Gminy Andrzej Koła-
ga. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło ks. kan. Janusza Kępczyń-
skiego proboszcza naszej parafi i.

Spotkanie rozpoczęło się od powi-
tania przybyłych gości oraz złożenia 

Wiejskich z Bartodziejów i Wilcze-
go Ługu, w  którym nie zabrakło 
tradycyjnych polskich wigilijnych 
potraw, za co należą im się gorą-
ce podziękowania. Podczas wigilii 
społecznościowej można było tak-
że zakupić ręcznie robione stroiki 
świąteczne, z których dochód prze-

znaczony został na pomoc dla Fra-
nia Szpilskiego z gminy Kazanów. 

Było to pierwsze takie opłatkowe 
spotkanie w naszej gminie, mamy 
jednak nadzieję , że nie ostatnie.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za przybycie.

 UG Tczów

najserdeczniejszych świątecznych ży-
czeń przez Wójta Gminy Arkadiusza 
Barana. Następnie ks. proboszcz Ja-
nusz Kępczyński odczytał fragment 
ewangelii, odprawił modlitwę oraz 
udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Oprawa artystyczna była zasługą 
chóru, który pod wodzą Piotra Mar-

kowskiego uświetnił całe spotkanie 
pięknymi kolędami i pastorałkami 
w niebanalnym wykonaniu.

Następnie wszyscy mieszkań-
cy łamali się opłatkiem składając 
sobie życzenia. Przedsmak świąt 
zapewnił też poczęstunek przygoto-
wany przez panie z Koła Gospodyń 

Się działo!
W niedzielę, 13 stycznia br., odbył się 27 fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W Zespole Szkół w Tczowie WOŚP zagrała już 9 stycznia podczas 
zabawy choinkowej.

Odbyła się wtedy licytacja gadże-
tów WOŚP i przedmiotów ofi aro-
wanych przez darczyńców. Podczas 
imprezy wylicytować można było 
m.in. zegar ścienny ofiarowany 
przez Jurka Owsiaka, koszulki, 
piłkę, różnego rodzaju kalendarze, 
akcesoria dekoracyjne, obrazy, 
w tym te wykonane przez uczniów, 
a nawet „fotel Wójta Gminy Tczów”.

Wszyscy, którzy chcieli dołączyć 
do akcji WOŚP mieli możliwość 
zrobić to w niedzielę, wolontariuszy 
z puszkami można było spotkać na 
terenie całej naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim spon-
sorom, organizatorom, wolonta-
riuszom, oraz całej społeczności 
szkolnej za zaangażowanie w tego-
roczny fi nał.
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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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Otwarcie Klubu Senior+ w Mąkosach Starych
W ostatnią sobotę odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Mąkosach Starych z udziałem 
kilkudziesięciu osób, zainteresowanych uczestnictwem w Klubie oraz zaproszonych gości.

W  części oficjalnej nastąpiło 
poświęcenie obiektu i  uroczyste 
przecięcie wstęgi oraz prezenta-
cja pomieszczeń Klubu, który już 
wkrótce rozpocznie działalność 
i będzie służyć seniorom z gminy 
Jastrzębia. Koszt powstania i wypo-
sażenia Klubu wyniósł ponad 300 
000 zł. Inwestycja została w poło-
wie sfi nansowana z dotacji budżetu 
Państwa. Zadanie zostało w całości 
wykonane w roku 2018. 

Oferta Klubu skierowana jest do 
osób w wieku 60+, nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców gminy. 
Korzystanie z oferty Klubu będzie 

bezpłatne. Klub Seniora przezna-
czony jest dla 60 osób. Podstawowy 
zakres usług to zajęcia edukacyjne, 
aktywizujące społecznie, rekreacyj-
ne oraz aktywności ruchowej.

Wójt Wojciech Ćwierz rozpoczął 
swoje wystąpienie od podziękowań 
dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do powstania tak pięknego obiektu. 
Wspomniał o zasługach swojej po-
przedniczki Elżbiety Zasady, sołtys 
Danuty Nakonecznej oraz radne-
go Marcina Mąkosy, który bardzo 
skutecznie zabiegał o realizację tej 
inwestycji oraz pozyskanie dotacji 
na jej wykonanie. Jak podkreślił 
wójt – wieś Mąkosy Stare zawsze 
cechował ogromny etos pracy spo-
łecznej i zaangażowanie w działa-

Chcę być wójtem 
otwartym na ludzi

Rozmowa z Wojciechem Ćwierzem, wójtem Gminy Jastrzębia

 Panie wójcie, upłynęły pierwsze dwa 
miesiące pełnienia roli włodarza gmi-
ny. Czy doświadczenie samorządowe 
to atut przy obejmowaniu tej funkcji?

– Z pewnością wdrożenie w pracę 
na stanowisku wójta ułatwiło mi wie-
loletnie doświadczenie w działalno-
ści samorządowej. Przez kilkanaście 
lat byłem pracownikiem administra-
cji publicznej, a dwie kadencje pełni-
łem funkcję radnego. Z tego względu 
mam sporą wiedzę o mechanizmach 
rządzących gminnym samorządem, 
a problemy naszej gminy i jej miesz-
kańców są mi bardzo bliskie. Zaufa-
nie, jakie okazali mi wyborcy jest 
dla mnie wielkim zobowiązaniem, 
zamierzam być wierny swojemu 
hasłu i ciężko pracować, kierując się 
szacunkiem dla drugiego człowieka. 
W trakcie kampanii nie atakowałem 
moich kontrkandydatów, mówiłem 
o swoich planach i zamierzeniach. 
Jak się okazało, taką postawę doceni-
li wyborcy. Społeczeństwo oczekuje 
zgody i porozumienia. Dostrzegam 
to podczas spotkań z mieszkańcami 
i  w  bardzo wielu indywidualnych 
rozmowach. Ludzie chcą również, 
aby ich wysłuchać i poznać ich pro-
blemy. To bardzo ważne, bo często 
wystarczy niewiele, aby pomóc je 
rozwiązać. Taką otwartość jako wójt 
deklaruję i tak zamierzam pracować. 
 Nowa władza to zwykle zmiany, jak 

wygląda to w Jastrzębi?
– Jeszcze w  grudniu nastąpiła 

zmiana na stanowisku sekretarza 
gminy. Pani Małgorzata Szczepa-
niak przeszła do gminy Wolanów, 
a jej miejsce zajęła pani Edyta Gór-
ska. To osoba z  dużym urzędni-
czym doświadczeniem i ogromnym 
dorobkiem w  sferze pozyskiwania 
dotacji na gminne inwestycje. Od 
stycznia w  urzędzie wprowadzona 
została nowa struktura organizacyjna 
W wyniku zmian zmniejszyły się wy-
datki na wynagrodzenia, likwidacji 
uległ jeden z referatów, a jego zada-
nia przejęli dotychczas zatrudnieni 
pracownicy oraz nowo powołany 

zastępca wójta – Paweł Głuchowski. 
Jest osobą o dużym doświadczeniu 
zawodowym i posiada odpowiednie 
wykształcenie. Cenię również jego 
dotychczasową działalność społeczną 
związaną ze sportem. Do jego zadań 
należeć będzie m.in. koordynacja in-
westycji, współpraca z przedsiębior-
cami i organizacjami społecznymi. 
A muszę przyznać, że stan realizacji 
inwestycji, a zwłaszcza ich rozlicza-
nia, jaki zastałem w listopadzie, nie 
wyglądał dobrze. Wiele spraw było 
bardzo poważnie zaniedbanych 
i  powstało realne ryzyko nierozli-
czenia największych inwestycji. To 
trudne do wyobrażenia, ale przez 
kilka miesięcy gmina nie wywiązy-
wała się z  warunków określonych 
w umowach o przyznanie unijnych 
dotacji. Po zapoznaniu się z  zaist-
niałą sytuacją podjąłem natychmia-
stowe działania naprawcze. Jesteśmy 
w  stałym kontakcie z  instytucja-
mi wdrażającymi unijne projekty 
i mam nadzieję, że wszystko zakoń-
czy się pomyślnie, bez uszczerbku 
dla gminnego budżetu. Podobne 
zaległości zastałem w zakresie wy-
konania remontów dróg, których 
szczegółowy zakres był uzgodniony 
pomiędzy moją poprzedniczką a rad-
nymi wiosną ubiegłego roku. Niestety 
pod koniec listopada wiele prac nie 
zostało nawet rozpoczętych. W tym 
zakresie podjąłem zdecydowane kro-
ki, a sprzyjająca aura pozwoliła na 
naprawę wszystkich zaplanowanych 
odcinków. Prace trwały do końca 
roku. Udało się zrealizować budżet 
i nie stracić pieniędzy.
 A jak układa się Pana współpraca 

z Radą Gminy?
– Po ślubowaniu zadeklarowałem 

pełną gotowość do współpracy ze 
wszystkimi radnymi. Nie używam 
określeń większość czy mniejszość, 
dla mnie każdy radny jest partne-
rem do rozmowy i współdziałania 
dla dobra gminy. Liczę na tę współ-
pracę i mam nadzieję, że z czasem, 
gdy stopniowo wygasać będę 

emocje, relacje pomiędzy radny-
mi i wójtem będą coraz lepsze. Już 
pierwsze spotkania komisji zajmu-
jącej się fi nansami gminy dowiodły, 
że zwyciężyła troska o dobro gmi-
ny i stabilny budżet. Radni poparli 
moje stanowisko w sprawie pozo-
stawienia stawek podatkowych na 
dotychczasowym poziomie i  byli 
też jednomyślni w sprawie przyję-
cia budżetu na bieżący rok. Jedyna 
podwyżka, jaka została wprowa-
dzona, to minimalny wzrost opłaty 
śmieciowej. W Jastrzębi stawka po 
zmianie wynosi 5 złotych od osoby. 
To wyjątkowo mało, dla porówna-
nia w  gminie Jedlińsk wynosi 10 
złotych.
 Jeśli mowa o budżecie, czy w 2019 

roku będzie dużo inwestycji? 
– Zastałem projekt budżetu przy-

gotowany przez moją poprzednicz-
kę. Fakty są takie, że na inwestycje 
zaplanowano zaledwie 1,8 mln zło-
tych. Ale tak to zwykle bywa, że rok 
powyborczy jest zwykle skromniej-
szy niż czas kampanii wyborczej. 
W  2019 roku realizowane będą 
remonty drogowe, planowana jest 
rozbudowa i modernizacja obiek-
tów szkolnych, powstanie kilka 
odcinków oświetlenia ulicznego. 
Wykonane zostaną zadania służą-
ce poprawie infrastruktury wodo-
ciągowej i  kolejne tereny służące 
rekreacji. Niestety, żadna z  nowo 
planowanych inwestycji nie ma za-
gwarantowanego wsparcia środka-
mi z zewnątrz. Aby temu zaradzić, 

już kilka dniu po objęciu stanowiska 
wójta doprowadziłem do złożenia 
wniosku o wsparcie budowy terenu 
rekreacyjnego w Wólce Lesiowskiej 
z unijnego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Złożone zostały 
również wnioski do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych o  dotacje na dodatko-
we zajęcia dla uczniów wszystkich 
gminnych szkół podstawowych, 
wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o przyznanie dotacji na prze-
budowę drogi w Dąbrowie Kozłow-
skiej, wniosek dotyczący budowy 
miasteczka bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przy szkole w Lesiowie 
oraz na działalność nowo otwarte-
go klubu seniora w Mąkosach Sta-
rych. Wszystkie wnioski są składane 
w terminie, mimo że w wielu przy-
padkach dokumentacja projektowa 
tworzona jest od zera. Zdaję sobie 
sprawę, że potrzeb inwestycyjnych 
jest mnóstwo, dlatego zamierzam 
ubiegać się o każde możliwe wspar-
cie, które zasili gminny budżet. 
 Jak odniesie się Pan do obecnej 

sytuacji w szkole w Jastrzębi?
– Jak rozumiem, chodzi Pani 

o stanowisko dyrektora tej placów-
ki. W  tej kwestii moje stanowisko 
pozostaje niezmienne. Uważam, że 
odwołanie pani dyrektor Doroty 
Żurek przez moją poprzedniczkę 
nastąpiło z naruszeniem prawa, co 
potwierdza analiza prawna, którą 
dysponuję. Dlatego jako nowy wójt 
uchyliłem zarządzenie o odwołaniu 
pani Doroty Żurek, a następnie od-
wołałem ze stanowiska panią dyrek-
tor Katarzynę Szymańską. W takim 
stanie prawnym dyrektorem ZSP 
w Jastrzębi jest pani Dorota Żurek. 
Mam głębokie przekonanie, że moje 
działania w tej sprawie służą dobru 
całego środowiska szkolnego i są od-
powiedzią na głos mieszkańców wy-
rażony w wyborach. Nigdy nie akcep-
towałem krzywdy, jaką wyrządzono 
pani dyrektor Dorocie Żurek, która 
zawsze była bardzo wysoko oceniana 

przez rodziców i grono pedagogicz-
ne zarówno jako pedagog, jak i or-
ganizator pracy jastrzębskiej szkoły. 
Powoli wracamy do normalności, 
a  pierwsze decyzje przywróconej 
pani dyrektor już poprawiły funk-
cjonowanie szkoły i atmosferę, jaka 
w niej panuje. Na korzyść uczniów 
zmieniony został rozkład zajęć, 
a zbędne wydatki ponoszone przez 
gminę m.in. na dodatkowe dowozy 
uczniów zostały zlikwidowane. 
 Wiele emocji budzi organizacja 

transportu zbiorowego w gminie…
– Tak, to prawda. I jest to sprawa, 

którą należy wyjaśnić. W grudniu 
ubiegłego roku dotychczasowy prze-
woźnik na linii L, a więc radomski 
PKS, postawił gminę przed faktem 
dokonanym i zapowiedział ograni-
czenie zakresu świadczonych usług, 
tłumacząc się pogarszającą kondycją 
fi rmy. Rozkład jazdy wprowadzony 
przez PKS w nowym roku zupełnie 
nie odpowiadał na zapotrzebowa-
nie mieszkańców. Dlatego jako wójt 
podjąłem zdecydowane działania, 
aby rozwiązać ten problem, próbując 
znaleźć alternatywne rozwiązania. 
Ostatecznie udało się osiągnąć po-
rozumienie z PKS, którego efektem 
będzie przywrócenie już w połowie 
lutego liczby kursów na poziomie 
roku ubiegłego, wraz z  zapewnie-
niem obsługi linii do Owadowa, 
kursów porannych i nocnych oraz 
weekendowych. W tej sprawie od-
byliśmy wiele spotkań i konsultacji 
z mieszkańcami, tak aby nowy roz-
kład był jak najbardziej dopasowany 
do ich oczekiwań. 
 A co czeka gminę w najbliższym 

czasie?
– Już na początku lutego roz-

poczną się zebrania sołeckie, po-
święcone wyborom sołtysów i rad 
sołeckich. Będzie to doskonała 
okazja do spotkań z mieszkańca-
mi i rozmów o sprawach, które są 
dla nich ważne. Liczę, że wszędzie 
będzie duża frekwencja. Najbliższy 
czas to również okres ferii szkol-
nych. W tym roku gmina wspiera 
wyjazdy na wypoczynek dla dzieci 
organizowane przez stowarzyszenie 
z  Owadowa i  jastrzębską parafi ę. 
Młodzież szkolna skorzysta rów-
nież z oferty zajęć sportowych na 
hali przy gimnazjum, a najmłodsi 
będą mieć zorganizowane zajęcia 
w szkole w Jastrzębi. Będzie też tra-
dycyjny turniej piłki halowej. 
 Dziękuję za rozmowę.

 (mz) 

nia dla wspólnego dobra. To dzięki 
wielkiej determinacji mieszkańców 
oraz współpracy z władzami samo-
rządowymi kilka lat temu powstał 
obiekt świetlicy wiejskiej oraz po-
mieszczeń dla miejscowej jednostki 
OSP. Obecnie budynek zyskał nową 
funkcję, wychodząc naprzeciw za-
potrzebowaniu mieszkańców nowo 
powstały klub będzie służyć osobom 
starszym, jako miejsce realizacji ich 
pasji i zainteresowań. 

Klub Senior+ w Mąkosach Starych 
powstał jako zadanie zrealizowane 
przez Gminę Jastrzębia w roku 2018 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015–2020, Edycja 
2018, Moduł I „Utworzenie i wyposa-
żenie placówki „Senior+”. 
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Fotobiografi a 
majora Hubala
Długo zapowiadana i oczekiwana, wreszcie trafi ła na półki księgarskie. 
Książka „Hubal”, jest nietypowa, tak jak jej podtytuł – fotobiografi a.

Autorami tej pracy są Henryk 
Sobierajski, wnuk majora Hubala 
i Andrzej Dyszyński.

Nie jest to pierwsza praca tych 
autorów związana z życiem i dzia-
łalnością majora Henryka Dobrzań-
skiego. W 1997 roku, w setną rocz-
nicę urodzin majora, wydali album 
„Hubal”, wznowiony 2005 roku.

Jednak do tematu swojego dziad-
ka Henryk Sobierajski zasiadał już 
o wiele wcześniej. 

W  1988 roku na łamach łódz-
kiego dziennika „Głos Robotniczy” 
opublikował cykl artykułów Szkic 
do portretu Hubala, które znalazły 
się w książce jego autorstwa „Szla-
kiem majora Hubala”. W 1990 roku, 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
zaprezentował wystawę zdjęć z ro-
dzinnego albumu zatytułowaną 
„Niespokojna dusza”, prezentującą 
unikatowe zdjęcia majora Hubala 
od najmłodszych lat po okres II 
wojny światowej.

Otwarcie wystawy – pisał Ryszard 
Poradowski – zgromadziło wielu hu-
balczyków, przybyła młodzież szkół 
noszących imię „Hubala”, wśród 
gości była również przedstawicielka 
hrubieszowskiego muzeum, które 
kultywuje pamięć o związanym z tą 
ziemią „Hubalu”. Zwiedzający eks-
pozycję podkreślali wielką staranność 
w doborze ikonografi i i dokumentów 
– pisano w recenzjach z wystawy.

Ekspozycja, w  grudniu 1990 
roku, prezentowana była również 

w radomskim oddziale PAX, mieszczącym 
się przy ulicy Traugutta. W ciągu miesiąca od-
wiedziło ją ponad 2500 uczniów radomskich 
szkół. Pamiątką po niej jest folder autorstwa 
Henryka Sobierajskiego Niespokojna dusza.

Obecnie wydany album jest rozbudowaną 
wersją tego z 1997 roku. Wśród ponad 350 
zdjęć i dokumentów znajduje się wiele no-
wych, nigdy do tej pory niepublikowanych. 
Książkę podzielono na rozdziały: Młodość, 
Rodzina, Sportowiec, Żołnierz. Ostatni roz-
dział, Śmierć, budzi refl eksje. Zaprezento-
wana w nim seria pośmiertnych zdjęć jest 
wstrząsającym dowodem niemieckiego 
triumfu i  radości ze zwycięstwa nad spę-
dzającym im sen z oczu majorem Hubalem 
– „Der Shimmelmajor” (Jeźdźcem na siwym 
koniu).

 Jacek Lombarski 

Henryk Sobierajski w radomskim klubie PAX
Andrzej Dyszyński (drugi od prawej) wśród żołnierzy majora Hubala. 
Od lewej Józef Alicki i od prawej Jan Maciążek.
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Wystawa budowli z klocków Lego otwarta
Największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego została otwarta w radomskiej Galerii 
Słonecznej. Inwazję gigantów będzie można podziwiać do 10 marca.

Inwazja Gigantów to myśl prze-
wodnia największej w  Polsce, ale 
też w  Europie, wystawy budowli 
z klocków Lego. Bezprecedensowa 
ekspozycja imponuje rozmachem 
i  skalą prezentowanych modeli. 
Jedne modele są gigantyczne ze 
względu na wielkość (największa 
budowla ma 11 metrów długości 
i pochłonęła pół milion klocków), 
natomiast inne są gigantyczne 
w  znaczeniu symbolicznym. Na 
wystawie prezentowane są bo-
wiem wykonane w skali 1:1 fi gury 
znanych postaci ze świata sportu, 
nauki, kultury, fi lmu i bajek – czyli 
„gigantów” w swojej dziedzinie.

Rafał Szymański, organizator 
wystawy i  współtwórca budowli, 
na wstępie podziękował Galerii 

Słonecznej za świetną współpracę. 
Następnie m.in. powiedział: – To 
nasza 51 wystawa na przestrzeni 
ostatnich lat. 6 lat temu wszystko 
się zaczęło. Całe przedsięwzięcie 
przerosło nasze oczekiwania. Po 
Radomiu jedziemy do hiszpańskiej 
Saragossy. Budujemy niecodzienne 
rzeczy. W Radomiu możecie podzi-
wiać Roberta Lewandowskiego, 

Agnieszkę Radwańską czy Marcina 
Gortata. Wszystko to na 1000 me-
trów kw. Jest niemal sto szafek eks-
pozycyjnych zbudowanych z około 
4 mln klocków. Zapraszamy rów-
nież do strefy zabawy „Fun Park”.

Zakupu biletów można dokonać 
w  kasach wystawy lub online na 
www.wystawaklockow.pl.

 źródło: radom24.pl

Prace na budowie RCS 
będą kontynuowane
W ubiegłym tygodniu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wezwał konsorcjum fi rm Rosa-Bud S.A i Maxto Sp z o.o. 
do powrotu na plac budowy Radomskiego Centrum Sportu 
i dokończenie prac.

– Przedstawiciele głównego 
wykonawcy stawili się w ustawo-
wym terminie w naszej siedzibie, 
gdzie przedstawili optymalne 
rozwiązanie sytuacji – infor-
muje Grzegorz Janduła, prezes 
MOSiR-u. – Firmy przygotują 
specjalistyczną inwentaryzację 
oraz harmonogram działań. 
Prowadzą również działania 
zmierzające do tego, żeby pod-
wykonawcy dokończyli prace 

w  swoich zakresach. Najważniej-
sze, że prace wkrótce będą konty-
nuowane – zaznacza Janduła.

Wobec zaistniałej sytuacji Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zło-
żył w Ministerstwie Sportu wniosek 
o przesunięcie terminu rozliczenia 
hali na 31 października 2019 roku.

Fot. Tak wyglądała budowa RCS 
pod koniec lata. I niewiele od tego 
momentu się zmieniło...

 źródło: radom24.pl

Najnowocześniejszy 
ZUOK w Polsce
Kiedy w maju 2010 roku, na radomskim Wincentowie, ofi cjal-
nie oddano do użytku Zakład Utylizacji Odpadów Komunal-
nych był to wzorcowy i jeden z pierwszych w Polsce tak nowo-
czesny zakład, zajmujący się odpadami. To on zaczął wówczas 
wyznaczać standardy w postępowaniu z produktami uboczny-
mi naszego codziennego bytowania.

Obecnie takich instalacji mamy 
w kraju kilkaset, a większość z nich 
bazowała właśnie na doświadcze-
niach radomskich. Teraz radomski 
ZUOK przechodzi modernizację 
i rozbudowę, kolejny raz wyznacza-
jąc nowoczesne standardy w branży.

Radomski zakład był kilka lat 
temu instalacją meganowoczesną, 
lecz rozwój technologii i wymagania 
stawiane gospodarce odpadami spo-
wodowały konieczność udoskonale-
nia zastosowanych w nim rozwiązań. 
Dlatego podjęto decyzję o przystą-
pieniu do modernizacji i rozbudo-
wy linii segregacji odpadów. W ich 
efekcie zwiększeniu ulegną ilości 
odpadów o charakterze surowców 
wtórnych, odzyskiwanych ze stru-
mienia odpadów i kierowanych do 
ponownego wykorzystania.

27 marca 2017 roku w  siedzi-
bie PPUH „RADKOM” odbyło 
się uroczyste podpisanie umowy 
na zaprojektowanie i  rozbudo-
wę części mechanicznej instalacji 
mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych 
w  Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Radomiu.

Wykonawcą inwestycji, wyło-
nionym w trybie przetargu została 
SUTCO-POLSKA, profesjonalna, 
znana na rynku europejskim fi rma, 
zajmująca się kompleksową tech-
nologią zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. SUTCO-POL-
SKA była już dostawcą technologii 
funkcjonujących dotychczas w ra-
domskim zakładzie.

Przedmiotem zamówienia objęto 
zaprojektowanie technologii i wy-
konanie kompleksowego projektu 

technologicznego zmodernizowa-
nej linii sortowniczej, wraz z do-
stawą i montażem maszyn i urzą-
dzeń. Zmodernizowana linia, po 
rozbudowie, zapewnić ma rocznie 
przetwarzanie, na dwóch równole-
głych liniach technologicznych, 210 
tysięcy ton zmieszanych odpadów 
komunalnych. Linie wyposażone 
zostaną w rozrywarki worków, sita 
bębnowe i  kaskadowe oraz sepa-
ratory, które zapewnią odzyskanie 
ze strumienia odpadów możliwie 
najwyższego poziomu surowców 
wtórnych, frakcji przewidzianej do 
odzysku energetycznego oraz frak-
cji do przetwarzania biologicznego.

Istotnym jest, iż takie rozwiązania 
technologiczne poprawią sprawność 
procesów odzyskiwania surowców 
wtórnych. Obecnie trafi ające do 
ZUOK odpady posegregowane są na 
tyle dobrej jakości, że odzyskuje się 
je niemal w 100%. Niestety, mimo 
zmian regulacji prawnych i szeroko 
zakrojonych kampanii edukacyj-
nych do zakładu wciąż bardzo dużo 
wpływa odpadów nieposegregowa-
nych, czyli zmieszanych. Ich jakość 
jest na tyle słaba, że pozwala na 

odzyskanie tylko około 10% zawar-
tych w  nich surowców wtórnych. 
Po przeprowadzeniu modernizacji 
linii sortowniczej segregacja od-
padów odbywająca się dotychczas 
manualnie będzie automatyczna, 
a sprawność odzysku odpadów kie-
rowanych następnie do recyklingu 
wzrośnie do 20%.

Modernizacja zakładu, która 
kosztowała będzie prawie 54 mi-
liony złotych, pokryta zostanie 
w większości ze środków własnych 
PPUH „RADKOM”. Spółka stara 
się o  uzyskanie dofinansowania 
unijnego na realizację zadania. 
Złożono już wniosek w tej sprawie, 
niestety względy proceduralne nie 
pozwalają póki co na jego rozpatrze-
nie. Spowodowane to jest brakiem 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza. Jak tyl-
ko projekt planu zostanie zatwier-
dzony, sprawa trafi  do ponownego 
rozpatrzenia. Jeśli radomski projekt 
uzyska akceptację, spółka ma szansę 
uzyskać dofi nansowanie na pozio-
mie 35 milionów złotych.

Zakład ma być gotowy w drugiej 
połowie 2019 roku. W ramach in-
westycji rozbudowana została hala 
i instalowana jest nowa linia segre-
gacji odpadów. Warto przypomnieć, 
że do radomskiego ZUOK-u, jako że 
posiada status Regionalnych Instala-
cji Przetwarzania Odpadów, trafi ają 
odpady z 63 gmin regionu radom-
skiego. Zamieszkuje je około 700 ty-
sięcy osób, wytwarzających niemal 
240 tysięcy ton odpadów rocznie. 
Zakład musi być przystosowany do 
odbioru takiej ilości odpadów. Stąd 
potrzeba jego rozbudowy i moder-
nizacji linii technologicznych. 

 źródło: radom24.pl



8 Nr 165

 Od lat, pod egidą Urzędu Gminy w Jasieńcu i Agrosimex-u, organizowane są konferencje w których rokrocznie 
uczestniczy kilkuset producentów tego smacznego owocu. Na zdjęciu, wykonanym przy „ściance”, w towarzystwie 
wójta gminy Jasieniec, Marty Cytryńskiej, od lewej: Sylwester Janda, prezes Związku Sadowników RP Oddz. Ja-
sieniec, Leszek Przybytniak, radny Sejmiku, Janusz Miecznik, dyrektor marketingu Agrosimex-u, poseł Mirosław 
Maliszewski oraz Sławomir Zieliński, ZS RP – Jasieniec, doradca Izby Rolniczej.

 Rozpoczęte przez radomian 14. stycznia o godzinie 20. na Placu Corazziego 
zbiorowe żegnanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przedłużyło się 
do północy 22 stycznia. Sprawiła to pani Patrycja Krzymińska prośbą o napeł-
nianie puszki Prezydenta Adamowicza. Inicjatywa przybrała krajowy zasięg, 
wzbogacając zbiórkę WOŚP aż o 16 mln zł. W te wzniosłe, patriotyczne dni 
radomianie wpisywali się do Księgi Kondolencyjnej, zapalali znicze i zapełniali 
wirtualną puszkę. Foto:radom.pl

 Z  dużym oddźwiękiem spo-
łecznym spotkała się wiadomość 
o zmianach kadrowych w Zarządzie 
Radomskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej dokonanych przez 
Radę Nadzorczą tej spółki miejskiej. 
Powołała ona na stanowisko Prezesa 
Zarządu Tomasza Nitę, który w latach 
2007–2015 był on Prezesem Zarządu 
Fabryki Broni w Radomiu, a potem 
Członkiem Zarządu Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej oraz prezesem Zarzą-
du Ursus Bus S.A. W uzasadnieniu 
Rada stwierdza, że zmiany są związa-
ne z wyzwaniami czekającymi spółkę. 
Chodzi przede wszystkim o realiza-
cję dużych inwestycji i  sprostanie 
wymogom stawianym przez Unię 
Europejską.

 Leszek Przybytniak, radny 
Sejmiku, na co dzień producent 
– sadownik, w rozmowie z Macie-
jem Sobczakiem, inspektorem ds. 
rozwoju rolnictwa UG Jasieniec. 
Czego dotyczyła rozmowa nie 
wnikaliśmy, poprzestając jedy-
nie na wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia ze spotkania na „Konfe-
rencji Truskawkowej” w Jasieńcu.

 W Hotelu Aviator spotkali się 
członkowie Kolegium Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Radomiu. 
Jego przewodniczący Jarosław Ko-
walik powitał gości, wśród nich m.in. 
Wicemarszałka Senatu RP Adama 
Bielana, który poinformował, że za-
istniały warunki do odbudowy Zam-
ku Królewskiego Radomiu. Brakuje 
formuły organizacyjnej, to jest insty-
tucji, która po otrzymaniu pieniędzy 
zajęłaby się odbudową i zagospoda-
rowaniem tego obiektu. Zakończył 
uwagą, że Zamek Królewski mógłby 
stać atrakcją dla turystów, liczniej 
odwiedzających Radom po otwarciu 
lotniska pasażerskiego.

 W Zwoleniu wolontariusze 27. fi nału WOŚP, 
wśród których dominuje młodzież, lecz nie 
brakuje też samorządowców, spotkali się wie-
czorem w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza 
przed siedzibą Urzędu Miejskiego, by pożegnać 
zniczami ustawionymi w kształcie serca wielce 
zasłużonego dla WOŚP Prezydenta Gdańska 
i powitać Jurka Owsiaka światełkiem zapalo-
nych zimnych ogni.

 Mgr inż. Zygmunt Pluta prezesuje prawie od początku Klubowi Sporto-
wemu Zamłynie Z.A. Kombud S.A. obchodzącemu jesienią ub. roku 20-lecie 
działalności. Właśnie jego prezes zakończył urządzanie wnętrza nowej sie-
dzibie przy ul. Mazowieckiego 13a. Realizuje jednak nowe wyzwanie. Został 
wybrany Prezesem Polskiego Związku Łuczniczego z siedzibą w Warszawie. 
Pracy bez liku, gdyż trzeba uporządkować wiele spraw, m.in. szkoleniowych. 
Zbliżają się przecież olimpiada w Tokio i mistrzostwa świata w Holandii. Pan 
Zygmunt to człowiek wielu pasji, nie tylko sportu. Jest też prezesem Stowa-
rzyszenia Klubu Seniora „Weteran” i kierownikiem Chóru „Jedynka”, także 
jego kapelmistrzem. Stanowisko dyrektora ds. inwestycji w fi rmie budowlanej 
„Hosten” sprawuje też nie od parady.
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Konferencja Truskawkowa

Będzie Zamek Kazimierzowski?

RADPEC z nowym prezesem

Nie tylko 
„Światełkiem do nieba…”

Człowiek wielu pasji

Jak sadownik 
z doradcą…

W Zwoleniu 
serduszkiem 
i światełkami


