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Mazowsze daje 
111 mln zł na inwestycje
Władze samorządowe Mazowsza przeznaczają w 2019 roku 1/3 budżetu na cele wzbogacające majątek i warunki życia 
w regionie liczącego około 5,5 mln mieszkańców. Chodzi głównie o modernizację i budowę dróg, doposażenie i remonty 
w placówkach służby zdrowia i instytucjach kultury.

Nie zabraknie też środków na 
programy wsparcia dla samorzą-
dów lokalnych, organizacji poza-
rządowych, jednostek OSP oraz na 
renowację zabytków. Dowartościo-
wany jest też subregion radomski, 
do którego trafi  w  tym roku 111 
mln zł z przeznaczeniem na bardzo 
potrzebne inwestycje. 

– Dzięki środkom z  budżetu 
województwa uda się zrealizować 
wiele potrzebnych przedsięwzięć 
w subregionie radomskim, w tym 
m.in. przebudowy dróg wojewódz-
kich w  Chlewiskach, na odcinku 
Grojec-Nowe Miasto nad Pilicą 
czy w  Milejowicach. Pieniądze 
trafi ą też do instytucji kultury oraz 
szpitali. Stabilna sytuacja fi nansowa 
pozwoli nam też przeznaczyć część 
środków na programy wsparcia dla 
organizacji pozarządowych oraz 
lokalnych samorządów – oznajmił 
marszałek Adam Struzik podczas 
spotkań w  Radomiu, w  których 
uczestniczył wraz z  najbliższymi 

współpracownikami, z  radnymi 
sejmiku i  dyrektorami jednostek 
zarządzanych przez Urząd Marszał-
kowski. W spotkaniach przy ulicy 
Kościuszki 5 i w „Elektrowni” brali 
też udział dziennikarze.

– Dużą pulę środków, bo ponad 
80 mln zł, przeznaczymy na budowę 
i remonty dróg. Będziemy wspierać 
przedsięwzięcia w naszych szpitalach 
i muzeach. Mam na myśli m.in. nie-
zbędny remont kuchni w szpitalu na 
Józefowie oraz modernizację radom-
skich perełek, czyli zabytkowych ka-
mienic Gąski i Esterki. W budżecie 
znajdą się też pieniądze na nasze 
programy, chociażby na renowację 
mazowieckich zabytków. Przezna-
czymy 6 mln zł na prace konserwa-
torsko-restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach. Będziemy 
też wspierać strażaków m.in. przez 
doposażenie w specjalistyczny sprzęt, 
dofi nansowanie zakupu samochodów 
oraz remonty strażnic – podkreślił wi-
cemarszałek Rafał Rajkowski.

na inwestycje. Na początku tego 
roku radni sejmiku zatwierdzili 
przekazanie środków na pro-
jekty w  subregionie radom-
skim. Otrzymają je m.in. nasze 
ośrodki edukacyjne – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy dla Dzieci Niesłyszących 
im. Marii Grzegorzewskiej 
oraz Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych i  Słabowidzą-
cych w Radomiu – poinformo-
wał radny Leszek Przybytniak, 
przewodniczący sejmikowej 
Komisji Rolnictwa i  Terenów 
Wiejskich.

O pożytku dla różnych śro-
dowisk wynikającym z  reali-
zacji zadań inwestycyjnych 
realizowanych ze środków bu-
dżetu uchwalonego przez sej-
mik mazowiecki postaramy się 
informować także w następnych 
wydaniach naszego TR. 

 (M.K.)

– 2019 jest kolejnym rokiem, 
w którym władze Mazowsza prze-
znaczają duże środki na remonty 
i utrzymanie dróg w naszym subre-
gionie. Oprócz realizowanych zadań, 
trwają prace projektowe, niezbędne 
do realizacji kolejnych. Wiele z nich 
przygotowanych jest we współpracy 
z samorządami. Mamy już podpi-
sanych ponad 30 porozumień. Re-
monty, nawet na niewielkich odcin-
kach dróg, zdecydowanie wpływają 
na poprawę bezpieczeństwa. Wiele 
dróg wojewódzkich biegnie przez 
tereny zabudowane. W  dalszym 
ciągu będziemy realizować zada-
nia z zakresu realizacji chodników 
przy drogach wojewódzkich. Nie 
zapomnimy, że pieszy jest najmniej 
chronionym użytkownikiem drogi – 
powiedział m.in. Andrzej Łuczycki 
dyrektor Rejonu Drogowego Radom 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich.

– Zawsze staramy się znaleźć 
w budżecie dodatkowe pieniądze 

Na zdjęciu od lewej: Ilona Jaroszek-Nowak, dyr. Muzeum Wsi Radomskiej, radny Leszek Przybytniak, 
marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Andrzej Łuczycki Konferencji prasowej przewodniczył marszałek Adam Struzik
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ROSA stawia warunki

Co zrobi prezydent?
Firma ROSA wystąpiła z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o dodatkowe 
pieniądze na budowę Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga. Chodzi o 23 mln zł. 
Z pisma wynika, że jeśli tak się nie stanie, umowa zostanie zerwana. Co na to prezydent 
Radosław Witkowski? Poniżej jego wypowiedź w tej sprawie.

– Prezes Janduła w dalszym ciągu 
prowadzi rozmowy, które mają do-
prowadzić do tego, że fi rmy, które 
wygrały przetarg, powrócą na plac 
budowy i dokończą tę inwestycję 
zgodnie z umową, która została za-
warta. Liczę na to, że do końca lute-
go ta kwestia zostanie rozstrzygnię-
ta. Wówczas albo ROSA i  Maxto 
będą kontynuować budowę, albo 

staniemy przed faktem ogłoszenia 
przetargu na dokończenie tej inwe-
stycji. Tu nie mówimy tylko o hali, 
ale również o  stadionie – powie-
dział prezydent Radomia.

Radosław Witkowski następ-
nie podkreślił: – Nie rozumiem, 
jak miałoby wyglądać dopłacanie 
23 mln zł, bo w dalszym ciągu MO-
SiR i wykonawcę obowiązuje umowa, 

która została zawarta. Ona jasno pre-
cyzuje, co jest przedmiotem zamó-
wienia i realizacji. Podpisany aneks 
dokładnie wskazuje konkretny ter-
min realizacji inwestycji, który został 
już przekroczony i zgodnie z umową, 
która w dalszym ciągu funkcjonuje, 
fi rmy, które zobowiązały się do bu-
dowy, płacą określone kary i prezes 
Janduła codziennie te kary nalicza.

– Nie chciałbym wchodzić w głowę 
prezesa Saczywko, tym bardziej, że jest 
to prezes tylko jednej z dwóch fi rm, 
które mają realizować inwestycję, a pi-
smo jest podpisane tylko przez niego. 
Z tego co wiem, umowa nie przewidu-
je czegoś takiego, jak zwiększenie wy-
płaty za przedmiot zamówienia, jaką 

jest budowa RCS (...). Mam nadzieję, 
że te fi rmy do końca lutego wrócą na 
plac budowy i nie będą ponosiły do-
datkowych kar; dziś pełne kompeten-
cje do prowadzenia tych rozmów ma 
prezes Janduła – zakończył prezydent 
Witkowski.

 źródło: radom24.pl

Powstanie 
tężnia solankowa
Pierwsza w Radomiu tężnia solankowa powstanie w parku 
na Obozisku. Będzie z niej można korzystać już latem. Urząd 
Miejski właśnie ogłosił przetarg na jej budowę.

– Budowę tężni solankowej za-
proponowali podczas jednego ze 
spotkań sami mieszkańcy Obozi-
ska. Uznaliśmy, że to ciekawy po-
mysł. Obecnie trwa rewitalizacja 
całego parku, a tężnia na pewno do-
datkowo uatrakcyjni ten teren. Już 
w zeszłym roku powstała koncepcja 
architektoniczna, a teraz przystępu-
jemy do prac. Jestem przekonany, 
że już w tym roku park na Obozi-
sku zacznie tętnić życiem. Myślę, 
że wszyscy, zarówno młodsi, jak 
i starsi, znajdą tam coś dla siebie, 
a tężnia będzie jednym z elemen-
tów poprawiających komfort życia 
mieszkańców – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Zgodnie z  projektem, tężnia 
solankowa zostanie wybudowana 
w centralnej części parku. Drew-
niana konstrukcja będzie wypeł-
niona tarniną i  będzie zasilana 
solanką ze szczelnego zbiornika. 
Tężnia będzie miała kubaturę 
prawie 500 metrów sześciennych 
i  zostanie przykryta sześciospa-
dowym dachem. Wokół zostanie 

ustawionych 10 ławek dla osób 
chcących korzystać z tężni.

Na oferty w przetargu na bu-
dowę tężni solankowej Urząd 
Miejski czeka do 28 lutego. 
Zwycięzca będzie miał na wy-
konanie prac cztery miesiące.

Równolegle trwa rewitaliza-
cja całego parku. – Powstanie 
m.in. skatepark z  wylewaną 
płytą betonową, dwa place za-
baw dla najmłodszych miesz-
kańców osiedla oraz siłownia 
terenowa. Będą też oczywiście 
nowe alejki i ścieżki rowerowe, 
nowe oświetlenie, toalety i ele-
menty małej architektury, takie 
jak ławki, siedziska, kosze na 
śmieci oraz stojaki rowerowe. 
Prace obejmą też nowe nasa-
dzenia, a także budowę miejsc 
postojowych od strony ulicy 
Parkowej – wylicza wiceprezy-
dent Konrad Frysztak.

Zgodnie z  umową z  wyko-
nawcą, rewitalizacja parku na 
Obozisku potrwa do jesieni.

 źródło: UM Radom

Rekordowy rok 
dla radomskiego teatru
Zakończony niedawno 2018 rok był w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu z kilku powodów wyjątkowy. – Przede wszystkim osiągnęliśmy w nim rekordowy 
w 40-letniej historii radomskiej sceny wynik 82 417 widzów, dla których zagraliśmy 
459 przedstawień – informuje Jolanta Korłub-Ogonkowska.

– W ciągu minionych dwunastu 
miesięcy wprowadziliśmy na afi sz 
siedem nowych tytułów, w  tym 
m.in. świetnie przyjmowaną ada-
ptację „Ferdydurke", sztukę „Ja, 
Feuerbach", cieszącą się niesłabną-
cym powodzeniem realizację „Ani 
z  Zielonego Wzgórza", autorski 
spektakl Andrzeja Sadowskiego 
„Jestem" czy pełną wdzięku i uko-
chaną przez naszych najmłodszych 
widzów „Daszeńkę” w  reżyserii 
Marka Zakostelecky'ego. Rok za-
kończyliśmy premierą Fredrow-
skich „Dam i huzarów" w reżyserii 
Macieja Wojtyszki. O tym, że i  to 
przedstawienie zaliczyć możemy do 
udanych produkcji, świadczy fakt, 
że bilety na najbliższe miesiące zo-
stały wyprzedane na pniu.

W 2019 weszliśmy mocnym kro-
kiem. Jesteśmy świeżo po polskiej 
prapremierze znakomitej sztuki 
irlandzkiego dramaturga i reżysera 
Micka Gordona „Bea” w reżyserii 
Andrzeja Bubienia. Sądząc po reak-
cjach publiczności, spektakl budzi 
niezwykle gorące emocje. Wierzy-
my, że uda się go pokazać nie tylko 
radomskiej publiczności...

Ilość sprzedanych biletów świad-
czy o oczywiście o sympatii i uzna-
niu, jakim obdarzają nas nasi wi-
dzowie, jest również miernikiem 
jakości naszej pracy i  jej wartości 
artystycznej, którą potwierdzają nie 
tylko znakomite recenzje, ale także 
pojawiające się zainteresowanie ze 
strony teatralnych festiwali. Po ak-
torskiej nagrodzie zespołowej XIII 
Festiwalu Gombrowiczowskiego 
dla twórców spektaklu „Ferdydur-
ke", przedstawienie znalazło się 
wśród siedmiu najlepszych reali-
zacji polskiej klasyki w roku 2018 
i zostało zakwalifi kowane do udzia-
łu w 44. Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych „Klasyka Żywa", gdzie 
11 kwietnia powalczy o  główną 

nagrodę. Wiele wskazuje także na 
to, że przedstawienie zaprezento-
wane zostanie podczas jednego 
z  najważniejszych polskich festi-
wali – 39. Warszawskich Spotkań 
Teatralnych.

W  październiku 2018 zorgani-
zowaliśmy XIII Międzynarodowy 
Festiwal Gombrowiczowski, pod-
czas którego gościliśmy wiele te-
atralnych osobistości i z radością, 
choć pracowicie, świętowaliśmy 
25– lecie imprezy. W czasie Festi-
walu teatr wprost pękał w szwach 
– w  ciągu jednego tygodnia od-
wiedziło nas ponad 2000 widzów. 
Oprócz przedstawień zaprosiliśmy 
wielbicieli Gombrowicza na spo-
tkania z  twórcami w  Klubie Fe-
stiwalowym, prowadziliśmy także 
codzienne internetowe studio fe-
stiwalowe.

Miara intensywności naszej pracy 
jest policzalna i bardzo realna, bo są 
nią m.in. efekty fi nansowe – rok roz-
poczynaliśmy kwotą 4 823 000 zł, 
a zakończyliśmy sumą 9 717 489 zł (!). 
Nasz wkład w roczny budżet (sprze-
daż oraz granty zdobyte na projek-
ty w stosunku do dotacji podmio-
towej) wynosi 69,6%. Z  różnych 
programów operacyjnych udało 
nam się pozyskać dofi nansowanie 
na łączną kwotę 858 000 zł (Mi-
nisterstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego oraz Gmina Miasta 
Radomia). Dzięki tym środkom 
doposażyliśmy w sprzęt dużą sce-

nę, przygotowaliśmy 
Festiwal i  po latach 
oczekiwań wreszcie 
urządziliśmy teatral-
ny bufet. Dodatkowe 
pieniądze przekazane 
przez organizatora, 
czyli Miasto Radom, 
pozwoliły na montaż 
systemu klimatyza-
cyjnego.

Pracując, jak zawsze, z oddaniem 
i pasją, rok 2018 spędziliśmy na peł-
nych obrotach. Działy i pracownie, 
administracja i  scena – wszyscy 
robiliśmy co w  naszej mocy, by 
Teatr Powszechny był miejscem 
przyjaznym i lubianym, i by dzia-
łał niezawodnie, dostarczając Pań-
stwu, naszym Widzom uśmiechu, 
wzruszeń, miłych wrażeń i nieza-
pomnianych emocji.

Obiecujemy, że i w nadchodzą-
cych miesiącach nie osiądziemy na 
laurach. W 2019 roku chcielibyśmy 
dynamicznie rozwinąć ideę Festi-
walu Gombrowiczowskiego, szyku-
jemy się do kolejnych wielkoobsa-
dowych produkcji, które – mamy 
nadzieję – przypadną Państwu do 
gustu, współpracować będziemy 
ze znakomitymi reżyserami, m.in. 
Pawłem Aignerem, Katarzyną 
Deszcz, Andrzejem Bubieniem, 
Grzegorzem Jaremką, Grigorijem 
Lifanovem. Złożyliśmy też do Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego kilka nowych wnio-
sków, dzięki którym chcielibyśmy 
zrobić następny krok w kierunku 
poprawy infrastruktury budyn-
ku oraz powrócić do działalności 
popularyzatorsko-edukacyjnej. 
Czas pokaże, jaki będzie efekt... 
W każdym razie dołożymy starań, 
żeby rok 2019 nie był gorszy od po-
przedniego – podsumowuje Jolanta 
Korłub-Ogonkowska.

 źródło: radom24.pl
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Nie zawiodę...
Rozmowa z Anną Plesiewicz-Trzeciak, zastępcą Wójta Gminy Grabów nad Pilicą.

 3 grudnia ubiegłego roku, Wójt Eu-
zebiusz Strzelczyk powierzył Pani 
stanowisko swojego zastępcy. Jak 
długo związana jest Pani z Urzędem 
Gminy w Grabowie nad Pilicą?

– Pracę w  Urzędzie Gminy 
w  Grabowie nad Pilicą zaczęłam 
świeżo po maturze w 2011 roku. Od 
tamtego czasu przeszłam poważny 
rozwój zawodowy, od stanowiska 
pomocniczego pracując w kance-
larii urzędu, po stanowiska urzęd-
nicze zajmując się między innymi 
kadrami i  sprawami bieżącego 
funkcjonowania urzędu aż do kie-
rowniczych. Przed objęciem sta-
nowiska Zastępcy Wójta do moich 
obowiązków należała organizacja 
pracy w Referacie Organizacyjnym, 
do którego w głównej mierze należą 
zadania bieżącego funkcjonowania 
urzędu, inwestycji i  planowania 
przestrzennego, zamówień pu-
blicznych, pozyskiwania środków 
zewnętrznych oraz promocji i kul-
tury. Bezpośrednio realizowałam 
politykę zarządzania zasobami 
ludzkimi, współpracowałam z  in-
stytucjami rynku pracy oraz zajmo-
wałam się promocją gminy. 

Doświadczenie, które przez te 
lata zdobyłam poprzez bezpośred-
ni kontakt z ludźmi umożliwiło mi 
merytorycznie przygotować się do 
pełnienia funkcji Zastępcy Wójta. 
Czas ten pozwolił mi zrozumieć, 
że to co robię to nie tylko zawód, 
ale pasja i  powołanie. Jestem sa-
morządowcem, cała moja praca 
zawodowa skupia się na realizo-
waniu potrzeb mieszkańców naszej 
Gminy oraz dbaniu o jakość życia 
społeczno-gospodarczego. Praca 
w  tym miejscu daje mi niesamo-
witą satysfakcję, w głównej mierze 
za sprawą samego Wójta Euzebiu-
sza Strzelczyka. To, w jaki sposób 
dba o  mieszkańców oraz ile siły 
i osobistego zaangażowania wkłada 
w pracę na rzecz Gminy motywuje 
mnie do osobistego rozwoju i inspi-
ruje do podejmowania współpracy 
i działania. 
 Mówiąc o rozwoju osobistym, co ma 

Pani na myśli? 
– Nie jestem naukowcem i nie 

wynajdę koła, ktoś już to zrobił, 
więc nie warto tracić na to cenne-
go czasu. Uważam, że edukacja, 
doskonalenie zawodowe, czerpanie 
z doświadczeń oraz osiągnięć na-
ukowych jest kluczem do rozwoju 
osobistego oraz zdobycia cennych 
umiejętności charakteryzujących 
dobrego samorządowca, pozwala-
jących odpowiedzialnie realizować 
zadania gminy. W tym celu ukoń-
czyłam na Wydziale Nauk Praw-
nych Wyższej Szkoły Handlowej 
w Radomiu studia na kierunku Ad-
ministracja o specjalności Admini-
stracja Publiczna, uzyskując tytuł 
licencjata. Posiadając podwaliny 
prawa, kontynuowałam naukę na 
Uniwersytecie Warszawskim, uzy-

skując tytuł magistra na kierunku 
Finanse, Rachunkowość i  Ubez-
pieczenia. Ponadto ukończyłam 
fakultety na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego z Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi oraz 
Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie z Prawa 
Zamówień Publicznych. Obecnie 
uczęszczam na studia podyplomo-
we w  Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, zdobywając wiedzę 
z  zakresu Audytu Wewnętrznego 
i  Kontroli Zarządczej w  Jednost-
kach Sektora Finansów Publicz-
nych. 

Różnorodność kierunków nie 
ułatwia studiowania, ponadto 
wymaga nieustannej samodziel-
nej pracy oraz samodyscypliny, 
jednak zakres zdobytej wiedzy 
jest mi niezmiernie przydatny 
w  wykonywaniu swojego zawo-
du. Jak wspomniałam wcześniej, 
moje wykształcenie nie daje mi 
wiedzy odtwórczej „jak ponownie 
wynaleźć koło”, tylko jak mądrze 
wykorzystać zasób uzyskanej wie-
dzy, jak analizować przypadki i jak 
wyciągać wnioski, by realizować 
projekty unikając powtarzania błę-
dów oraz jak nie wahać się przed 
podejmowaniem decyzji wymaga-
jących często heroicznej odwagi. 
Od pierwszych wolnych wyborów 
samorządowych 27 maja minie 29 
lat, jest to czas, który trwale odci-
snął znamiona sukcesów i porażek 
polskiego samorządu terytorial-
nego. Zamierzam korzystać z tego 
dorobku tym bardziej, że mam tę 
przyjemność pracować z człowie-
kiem, który niemalże od początku 
budował wizerunek Gminy Grabów 
nad Pilicą. Czerpiąc z 27-letniego 
doświadczenia Wójta Euzebiusza 
Strzelczyka mam przewagę wśród 
początkujących samorządowców 
w zdobywaniu potrzebnych umie-
jętności. W naszej gminie nie zaob-
serwujemy stagnacji, z roku na rok 
jej obraz pozytywnie się zmienia. 

To wszystko za sprawą wyjątko-
wego i skutecznego samorządow-
ca, jakim jest Wójt Grabowa nad 
Pilicą. Dzięki zrównoważonemu 
rozwojowi Gmina jest praktycznie 
od dawna zwodociągowana i ska-
nalizowana. Wójt nieustanie dba 
o  stan dróg nie tylko gminnych, 
ale zabiega również o  remonty 
dróg powiatowych i wojewódzkich, 
a obiekty użyteczności publicznej, 
jak szkoły, ośrodek zdrowia, straże 
wyposażone są na miarę XXI wie-
ku, a  to wszystko bez znacznego 
zadłużania jej budżetu.
 Często widzę Panią na imprezach 

z aparatem fotografi cznym. Czy to 
hobby, czy obowiązek służbowy?

– I to, i to. W fotografi i jest coś 
niezwykłego, pozwala zachować 
momenty i często wyrażone w nich 
emocje ludzi, a także po prostu wy-
darzenia, o których warto pamię-
tać. Słowo jest ulotne, wyobraźnia 
wielobarwna, tylko zdjęcia od-
zwierciedlają realnie historię. Czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wielką wartość w przyszłości będą 
miały zdjęcia zrobione dziś. Sama 
złapałam się na tym, kiedy ogląda-
łam kronikę Gminy. Uwiecznione 
w  niej zostało społeczne odśnie-
żanie dróg, mieszkańcy łopatami 
odgarniali zaspy śniegu, jakich ja 
w życiu nie widziałam. Dało mi to 
dużo do przemyślenia.
 Czy, pracując na innych stanowi-

skach, widziała Pani coś co można 
było zmienić, zrobić inaczej?

– Uważam, że Wójt jest do-
brym organizatorem, natomiast 
doświadczenie oddolne pozwala 
mi spostrzegać sprawy z  dwóch 
perspektyw: wykonawczej i zleca-
jącej. Pomimo zwiększania zadań 
ciążących na Gminie, administra-
cja w naszym urzędzie nie jest roz-
budowana, pracownicy w  swoich 
obowiązkach mają szerokie zakre-
sy wykonawcze. W takim modelu 
podstawa to świetna organizacja 
oparta na determinacji pracowni-
ków nad sumiennym wykonywa-

niem obowiązków, skutecznym 
przepływie informacji oraz wza-
jemnej współpracy. Po to między 
innymi zostałam powołana, aby 
czuwać nad sprawną organiza-
cją pracy i  tym samym pozwolić 
Wójtowi skupić się zwłaszcza na 
zadaniach inwestycyjnych i  reali-
zowaniu przedsięwzięć mogących 
zaspokajać potrzeby mieszkańców. 

Już niebawem rozpoczniemy 
budowę hali widowiskowo-spor-
towej. Inwestycja opiewająca na 
niebotyczną sumę 5,7 mln zł wy-
maga najwyższego zaangażowa-
nia i pełnego skupienia. Taki jest 
nasz Wójt, nie czeka za biurkiem 
na efekty tylko osobiście angażuje 
się w cały proces inwestycji, będąc 
często na placu budowy i reagując 
na zaistniałe problemy także po go-
dzinach pracy urzędu. 

Mówiąc o szerokim zakresie pra-
cowników mam na myśli również 
i siebie. Moja praca nie polega wy-
łącznie na koordynowaniu admini-
stracji, ale bezpośrednio zajmuję się 
dotychczas wykonywanymi obo-
wiązkami. Zwrócę w tym miejscu 
uwagę na paradoks wprowadzony 
w ubiegłym roku do rozporządze-
nia Rady Ministrów w  sprawie 
wynagrodzeń pracowników sa-
morządowych. W ostatnim czasie 
na arenie politycznej głośno było 
o konieczności obniżenia uposaże-
nia włodarzom gmin, a tym samym 
i ich zastępcom, tłumaczonej jako 
sprowadzenie funkcji wyłącznie 
do pełnienia służby na rzecz spo-
łeczeństwa. Trudno się z tym argu-
mentem nie zgodzić, zwłaszcza po 
jego nowelizacji, która doprowadzi-
ła do sytuacji, że moje wynagrodze-
nie zasadnicze jako zastępcy wójta 
jest niższe od tego, które miałam 
wykonując obowiązki kierownika 
referatu, pomimo że zakres i od-
powiedzialność są zdecydowanie 
większe. Analogicznie sytuacja ma 
się podobnie w wielu samorządach. 
 Przed Panią pięć lat kadencji. Co, 

jako kobieta, może pani wnieść do 
tej gminy?

– Na pewno inne poczucie este-
tyki, bo kobiety i mężczyźni zawsze 
się pod tym względem różnią. Po-
pieram politykę zrównoważonego 
rozwoju Gminy prowadzoną przez 
Wójta Euzebiusza Strzelczyka. Będę 
się jej przyglądać i korzystać z rad 
obecnego włodarza. Jako rodowita 
mieszkanka tej gminy i długoletni 
pracownik urzędu znam potrzeby 
mieszkańców i nie zamierzam być 
na nie obojętna. W głównej mierze 
na początku skupię się na jakości 
świadczonych usług w  naszym 
urzędzie. W  2016 roku wprowa-
dziliśmy elektroniczne zarządzanie 
dokumentacją, wiele spraw można 
już załatwić za pośrednictwem 
serwisu internetowego ePUAP. Od 
roku prowadzimy SMS-owe Cen-
trum Alarmowe i  Informacyjne, 

które spotkało się z wielkim entu-
zjazmem naszej społeczności. Uwa-
żam, że wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mobilnym mieszkańców 
należy ciągle ulepszać ten system. 
Następnie zamierzam skupić się na 
sprawach społecznych naszej Gmi-
ny oraz wpłynąć na ożywienie po-
dejmowania inicjatyw III sektora.
 Czy Gmina stara się o dofi nanso-

wanie zewnętrzne na budowę wspo-
mnianej hali lub innych inwestycji 
i projektów? 

– Jesteśmy otwarci na fundusze 
zewnętrzne w tym unijne, ale pod-
chodzimy do tego tematu rozważ-
nie. Każde dofi nansowanie wiąże 
się z  zabezpieczeniem wkładu 
własnego oraz podleganiem pod 
pewne wskaźniki rozwoju gospo-
darczego. Proszę nie wierzyć pro-
pagandzie o rozdawaniu środków 
fi nansowych przez Skarb Państwa 
lub Unię Europejską i  o  samo-
rządach, które nie chcą ich brać. 
Każdą inwestycję realizowaną przy 
pomocy środków zewnętrznych 
mierzymy na możliwości budżeto-
we. O dofi nansowanie budowy hali 
ubiegaliśmy się w  Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, po długim wy-
czekiwaniu uzyskaliśmy pozytywną 
decyzję na kwotę niemalże 3 mln zł.

Obecnie jesteśmy w trakcie re-
alizacji projektu grantowego „Ja 
w internecie”. Jest to cykl szkoleń 
mających na celu podniesienie 
kompetencji cyfrowych osób do-
rosłych w  zakresie świadomego 
korzystania z usług świadczonych 
drogą elektroniczną w życiu zawo-
dowym i  prywatnym. Szkolenia 
prowadzone są w grupach 8-osobo-
wych cotygodniowo od stycznia do 
marca w trybie trzydniowym. Poza 
uzyskaniu kompetencji cyfrowych 
przez uczestników, dodatkowym 
efektem projektu jest wyposażenie 
placówki oświatowej w komputery 
wykorzystywane podczas szkoleń. 
Wartość projektu opiewa na kwotę 
ponad 50 tys. zł.
 Podsumujmy naszą rozmowę. Jak 

czuje się Pani na powierzonym sta-
nowisku zastępcy wójta?

– Wójt Euzebiusz Strzelczyk 
powołując mnie na stanowisko 
swojego zastępcy obdarował mnie 
dużym zaufaniem i wyróżnił moje 
zaangażowanie w  pracę. Dał mi 
również szansę na bliższe pozna-
nie swoich codziennych zmagań, 
zmagań osoby, na której ciąży od-
powiedzialności za losy Gminy i jej 
mieszkańców. Przyjęłam na siebie 
dużą odpowiedzialność, która jed-
nako wynika z potrzeby pełnienia 
funkcji społecznej przyczyniającej 
się do kształtowania naszej pięknej 
Gminy. Dołożę wszelkich starań, 
aby wpływać pozytywnie na jej 
rozwój, a mieszkańcy byli usatys-
fakcjonowani z życia w naszej spo-
łeczności. 
 Dziękujemy za rozmowę.
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Dlaczego warto 
podjąć naukę 
w „Hubalu”?
Uczniowie kończący szkołę podstawową oraz ich rodzice stoją przed dylematem związanym 
z wyborem dalszego kształcenia. Jaką wybrać szkołę ponadpodstawową: ogólnokształcącą czy 
techniczną? Jeśli o profi lu technicznym, to wybrać technikum czy szkołę branżową?

Jak pokazują ostatnie badania, 
ponad 60% uczniów wybiera kształ-
cenie zawodowe, dające możliwość 
szybkiego uzyskania kwalifi kacji za-
wodowych i możliwość zarabiania 
własnych pieniędzy. W minionych 
latach ukształtowały się stereotypy 
myślowe, które dzieliły zawody na 
gorsze „fi zyczne” i  lepsze „umy-
słowe”. Aktualnie obserwujemy 
odchodzenie od tych stereotypów. 
Zainteresowani kształceniem dzie-
lą zawody wg kryteriów atrakcyj-
ności na rynku pracy, możliwości 
szybkiego uzyskania zatrudnienia 
i wyższych zarobków. Występujące 
w wielu rodzinach kłopoty fi nan-
sowe i  trudności ze znalezieniem 
dobrze płatnej pracy przez absol-
wentów szkół wyższych i średnich 
ogólnokształcących sprawiają, że 
coraz częściej wybierane jest kształ-
cenie w szkołach branżowych, któ-
re oferują zawody poszukiwane na 
rynku pracy. 

Takie kierunki kształcenia przy-
gotował Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjra H. Dobrzańskiego „Hu-
bala” w Radomiu. Szkoła kształci 
uczniów w poszukiwanych na ryn-
ku radomskim, krajowym i  Unii 
Europejskiej zawodach takich jak: 
technik mechanik, technik awio-
nik, technik grafiki i  poligrafii 
cyfrowej, technik fryzjer, operator 
obrabiarek skrawających, mecha-
nik monter maszyn i  urządzeń, 
mechanik pojazdów samochodo-
wych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik samo-
chodowy, blacharz samochodowy, 
kierowca-mechanik i fryzjer.

Zawód operator obrabiarek skra-
wających daje uprawnienia do 
pracy na obrabiarkach klasycz-
nych i  obrabiarkach sterowanych 
numerycznie. Są to nowoczesne 
maszyny o  wysokim stopniu au-
tomatyzacji pracy, bezpieczeństwa 
i  ergonomii. Uczniowie realizu-
ją zajęcia praktyczne w  systemie 
dualnym, tzn. zajęcia praktycz-
ne odbywają się u  pracodawców 
w radomskich fi rmach na zasadzie 
podpisanej umowy między szkołą 
a zakładem pracy. Druga część czy-
li zajęcia teoretyczne odbywają się 
w szkole. Pracodawcy zapewniają 
uczniom kompletne ubranie ro-
bocze niezbędne do wykonywania 
pracy na terenie zakładu, wyposa-
żają w podręczniki do przedmio-
tów zawodowych oraz organizują 
wyjazdy, wycieczki zawodowe np. 
do Hanoweru, Poznania czy Kielc 
na targi branżowe. Najlepszych 
uczniów nagradzają stypendiami.

Wyżej wymienione kwalifi kacje 
można również uzyskać w technikum 
mechanicznym z kwalifi kacją użytko-
wanie obrabiarek skrawających. 

Zespół Szkół Zawodowych im. 
mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” 
nawiązał stałą współpracę z  czo-
łowymi przedsiębiorstwami Ra-
domskiego Klastra Metalowego. 
Kształcenie praktyczne realizowa-
ne jest m.in. w przedsiębiorstwach: 
PMP, GGG, TRIMET, ROSA MET, 
LANDOIA, RADMOT, FABRYKA 
BRONI „ŁUCZNIK”, KRATKI, LE-
MICH, PROZAMET, STANMAR, 
LENAAL, TECH-PROJECT, GA-
LVO24, PRONAR, SZYMAŃSCY 
INTERNATIONAL, TECHMA-
TIK, RADFREZ, INTER METAL, 
GABEC. Uczniowie realizują za-
jęcia w rzeczywistych warunkach 
pracy, a  pracodawcy pozyskują 
w ten sposób wykwalifi kowanych 
pracowników. 

Mechanik monter maszyn i urządzeń 
jest obecnie zawodem bardzo poszu-
kiwanym na rynku pracy. Szkoła od 
września 2019 roku będzie realizo-
wała Projekt unijny „Wypracowanie 

modeli współpracy szkół zawodo-
wych ze szkołą wyższą dla zawodów 
technik mechanik, mechanik monter 
maszyn i  urządzeń”, który zakłada 
realizację nowatorskiego programu 
nauczania przy wykorzystaniu no-
woczesnego sprzętu 3D oraz reali-
zacji części zajęć na Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym, 
a także zajęć praktycznych w rzeczy-
wistych warunkach pracy.

Technik awionik to unikatowy 
kierunek, jedyny w  Radomiu, 
kształcący mechaników statków 
powietrznych, uprawnionych do 
obsługi pokładowych urządzeń 
radionawigacyjnych, radioko-
munikacyjnych oraz przyrządów 
pokładowych samolotów. Awio-
nik zajmuje się obsługiwaniem 
elektroniki na pokładach statków 
powietrznych oraz obsługą linio-
wą i hangarową wyposażenia elek-
trycznego i awionicznego statków 
powietrznych. Kierunek ten został 
utworzony w  Zespole Szkół Za-
wodowych im. mjra H. Dobrzań-
skiego „Hubala” jako perspekty-
wiczny, z  myślą o  potencjalnych 

miejscach pracy w  Radomskim 
Porcie Lotniczym. Po podjęciu 
decyzji przez rząd o ograniczaniu 
komunikacji z  lotniska Warsza-
wa – Okęcie i przeniesienia jej do 
Portu Lotniczego w Radomiu oraz 
dalszego rozwoju zaplecza lotniska 
radomskiego, zapotrzebowanie na 
miejsca pracy, związane z obsługą 
ruchu lotniczego, w tym techników 
awioników będzie znaczące.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfro-
wej to jeden z wielu nowych zawo-
dów utworzonych w wyniku roz-
woju techniki i  zapotrzebowania 
na informację i  reklamę. Uczeń 
w  procesie kształcenia nabywa 
umiejętności: przygotowywania 
publikacji grafi czno-tekstowej do 
procesu drukowania, obsługiwa-
nia programów grafi cznych Pa-

 po ukończeniu szkoły można od razu podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, 
gdyż pracodawcy potrzebują wykwalifi kowanych pracowników, 
 kierunki kształcenia oferowane przez „Hubala” odpowiadają na potrzeby 

rynku pracy, więc istnieje gwarancja dobrego zatrudnienia, 
 można wcześniej rozpocząć swoją pracę i szybko się usamodzielnić, dobrze 

zarabiając i rozwijając się w interesującym zawodzie, 
 współpraca szkoły z pracodawcami ma odzwierciedlenie w programie 

nauczania, które uwzględnia dużo zajęć praktycznych oraz daje możliwość 
odbycia ciekawych praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców, czyli 
uzyskania podstaw kariery zawodowej jeszcze w czasie trwania nauki, 
 wybór szkoły branżowej jest obecnie postrzegany w społeczeństwie jako 

pozytywny, przemyślany pod kątem przyszłej pracy,
 szkoła branżowa daje także wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury 

umożliwia podjęcie studiów wyższych; po szkole branżowej jest dużo łatwiej 
na studiach o podobnym kierunku,
 jak pokazują wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń, najwyższe za-

robki otrzymują osoby z wykształceniem zawodowym. Zdecydowanie niższe 
wynagrodzenie otrzymują osoby z wykształceniem ogólnym lub humanistycz-
nym. 

Dlaczego warto wybrać „Hubala”?

studiach telewizyjnych, działach 
marketingu, drukarniach.

Mechanik pojazdów samochodo-
wych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik samo-
chodowy, blacharz samochodowy, 
kierowca-mechanik – to zawody 
branży motoryzacyjnej obejmujące 
umiejętności związane z naprawami 
pojazdów samochodowych. Ucznio-
wie kształcący się w tych zawodach 
realizują kształcenie praktyczne 
w warsztatach mechaniki i elektro-
mechaniki pojazdowej, blacharskich 
i lakierniczych na zasadzie umowy 
o  pracę z  pracodawcą. Uczeń ma 
status młodocianego pracownika 
i pobiera za swoją naukę wynagro-
dzenie, które zwiększa się z każdym 
rokiem nauki. Przy ciągłym rozwoju 
techniki samochodowej i wzroście 
liczby pojazdów w Polsce zapotrze-
bowanie na zawody samochodowe 
ciągle utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Absolwenci kierunków 
branży motoryzacyjnej nie mają 
problemów z  zatrudnieniem na 
rynku radomskim.

Fryzjer to zawód od lat cieszący 
się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży zarówno w  klasach 
technikum, jak i szkoły branżowej. 
Uczniowie technikum zajęcia prak-
tyczne realizują w szkolnej pracow-
ni fryzjerskiej pod opieką doświad-
czonej i  wykwalifi kowanej kadry 
pedagogicznej. Uczniowie branżo-
wej szkoły I stopnia realizują zajęcia 
praktyczne w salonach fryzjerskich 
na podstawie umowy o pracę jako 
młodociani pracownicy. Wysoki 
poziom nauczania daje gwarancję 
zdobycia kwalifi kacji w zawodzie 
i zatrudnienia po ukończeniu na-
uki. Absolwenci szkoły są poszu-
kiwanymi pracownikami, otwierają 
własne fi rmy.

kietu Adobe, w  tym Photoshop, 
Illustrator, Indesign oraz profe-
sjonalnych programów do grafi ki 
3D. Absolwent, po ukończeniu 
szkoły, może znaleźć zatrudnie-
nie w  agencjach reklamowych, 
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Bezmyślne zanieczyszczenia
przyczyną awarii przepompowni!

Codziennie do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Lesiowie wpływa około 36 tysięcy metrów sześciennych płynnych nieczystości, a wypływa z niej czyściutka 
woda. Płynnych nieczystości dostarcza sieć kanałów i przyłączy z Radomia i miejscowości położonych na obrzeżach tego miasta.

Jej łączna długość wynosi około 
860 kilometrów. Tworzą ją kanały 
sanitarne o długości 520 km i zbie-
rające wody opadowe kanały desz-
czowe o długości 340 km. Płynące 
nimi ścieki napotykają po drodze 
na niepotrzebne przeszkody. Z tego 
powodu służby techniczne Wodo-
ciągów Miejskich w Radomiu alar-
mują o  nasilających się awariach 
przepompowni ścieków. Przyznają, 
że większość nieczystości płynnych 
dociera do oczyszczalni ścieków 
kanałami grawitacyjnymi czyli sa-
moczynnie. Z nimi nie ma większe-
go problemu. Problemy występują 
w osiedlach i w ulicach, w których, 
z racji ukształtowania terenu, mają 
zastosowanie także przepompow-
nie ścieków. Dzielnicowych czy 
też ulicznych przepompowni jest 
na obszarze obsługiwanym przez 
Wodociągi Miejskie w  Radomiu 
56, a  przydomowych już ponad 
sto. Ustalenie miejsca awarii nie 
nastręcza co prawda trudności, 
gdyż jest ono lokalizowane przez 
podgląd monitoringowy. Rzecz 
w tym, że w ogóle nie powinno do 
nich dochodzić. 

 Ustalicie miejsce awarii. I co się 
dalej dzieje? – pytam pana przeglą-
dającego ekran monitoringu.

– Organizujemy pogotowie 
techniczne. Z fachowcami i sprzę-
tem jedziemy na miejsce awarii. 
Dostajemy się do silnika pompy, 
by przekonać się, że na jego wirnik 
nawinęła się na przykład najpierw 
jakaś szmatka, chusteczka nawil-
żająca, torebka foliowa, uszczelka 
gumowa czy nawet, co widać na 
zdjęciu – patyczki z nawiniętą na 
nie watą, które posłużyły komuś do 
czyszczenia uszu. W ten sposób na-
gromadzone odpady doprowadzają 
do zablokowania pracy nawet dużej 
przepompowni.
 W jakim sposób tego rodzaju śmieci 

trafi ają do kanalizacji sanitarnej?
– Te drobne być może wrzucone 

nawet do zlewu umywalki w łazien-

ce czy kuchni, lub ubikacji. Poza 
domem, chyba w różny sposób, lecz 
najczęściej przez zdjęcie pokrywy 
włazu kanału ściekowego. Skoro 
natrafi amy w kanale ściekowym na 
gruz z remontów, puszki po farbie 
czy klejach, butelki szklane lub pla-
stikowe, różnego rodzaju szmaty, 
pampersy czy inne pieluchomajt-
ki, to chyba ktoś świadomie otwiera 
właz kanalizacyjny, by wrzucić do 
niego tego rodzaju odpady. Dlatego 
apelujemy do mieszkańców, by wy-

www.woda.radom.pl

Obecna siedziba Wodociągów Miejskich
w Radomiu

Oryginalny szyld na zabytkowym budynku u styku ulicy 25 Czerwca z Wodną i Filtrową, w którym przed II wojną światową mieściła się Stacja 
Pomp Wodociągu Miejskiego w Radomiu. Zmodernizowana i unowocześniona jest nadal użyteczna.

Tak wyglądają nieczystości stałe, które doprowadziły do awarii silników przepompowni 
przy ulicach Kędzierskiego, Modrzejewskiej i Witosa

strzegali się i przestrzegali innych 
przed wrzucaniem do kanalizacji 
czegokolwiek, poza nieczystościa-
mi płynnymi. Pozbywanie się w ten 
sposób śmieci prowadzi bowiem 
do awarii, które trzeba przecież 
usunąć, powoduje cuchnące za-
nieczyszczenia terenu wokół prze-
pompowni. W rezultacie – do straty 
czasu na usuwanie awarii i kosztów 
podrażających usługi świadczone 
przez Wodociągi Miejskie w  Ra-
domiu.

Ostatnio awarie silników prze-
pompowni występują dość często 
m.in. w rejonie ulic: Kędzierskiego, 
Piastowskiej, Modrzejewskiej, In-
spektowej i Witosa. I tu, do kanaliza-
cji odprowadzającej ścieki, wrzucane 
są zużyte drobiazgi czy większe od-
pady stałe, być może czasem nawet 
bez zastanowienia i zdawania sobie 
sprawy z tego, że może to doprowa-
dzić do awarii nawet w dużej prze-
pompowni. W rezultacie do niepo-
trzebnych strat i kosztów.   (M.K)
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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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Ruch w sprawie gazu
Rozbudowa sieci gazowych w regionie radomskim to temat spotkania, które z inicjatywy starosty 
Waldemara Trelki, przy zaangażowaniu posła Andrzeja Kosztowniaka, odbyło się w starostwie.

Frekwencja na zebraniu ponad 
40 wójtów i burmistrzów, w którym 
udział wzięli także wicemarszałek 
Senatu RP Adam Bielan, posłowie 
Anna Kwiecień i Dariusz Bąk, sta-
rostowie przysuski i lipski Marian 
Niemirski i Robert Śmieciuch po-
kazała, że sprawa jest ważna, a sa-
morządowcy zainteresowani inwe-
stycjami, które zapowiada Polska 
Spółka Gazownictwa.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby 
porozmawiać o planach rozbudo-
wy sieci gazowych, ale także żeby 
poznać oczekiwania mieszkańców 
– mówił poseł Kosztowniak.

Dyrektor Warszawskiego Od-
działu Polskiej Spółki Gazownictwa 
Robert Kwiatkowski omówił reali-
zowane inwestycje, w większości na 
etapie projektów i przetargów. 

– Sieć gazowa na terenie woje-
wództwa mazowieckiego jest sła-
bo rozwinięta, moim priorytetem 
jest, by to zmienić. W najbliższych 
latach chcemy wyeliminować tzw. 
białe plamy – zapewniał dyrektor 
Kwiatkowski. 

Wójtowie i burmistrzowie mieli 
okazję zapoznać się ze szczegółową 
mapą planowanych linii gazowych 
bądź kontynuacją dotychczas ist-
niejących. 

– Do tej pory podejście do inwe-
stycji w gazociągi było czysto ekono-
miczne. Cieszę się, że z informacji, 

jakie dzisiaj otrzymaliśmy wynika, 
że to się zmieni i nawet tam, gdzie 
jeszcze nie ma wystarczającej ilości 
odbiorców, a jest potencjał, tam sieć 
zostanie poprowadzona – mówił 
starosta Waldemar Trelka. 

Wójtowie zwrócili uwagę na kil-
ka zasadniczych problemów przy 
realizacji takich zadań, przede 
wszystkim na prawo do dyspono-
wania nieruchomościami prywat-
nymi i poprosili obecnych parla-
mentarzystów o podjęcie kroków 
dążących do zmiany obowiązują-
cego prawa, które nie sprzyja roz-
budowie linii gazowej. 

Przedstawiciele spółki zachęcali 
do wykonania miejscowych planów 
zagospodarowania i  zapewnili, że 
będą rozmawiać indywidualnie 

z zainteresowanymi samorządow-
cami, ci natomiast zadeklarowali 
w  ciągu półtora miesiąca rozpo-
znać potrzeby mieszkańców i wy-
typować dużych potencjalnych 
odbiorców. Z taką wiedzą i chęcią 
ze strony inwestora rozwój sieci ga-
zociągowej jest realny. 

Wtorkowe spotkanie to m.in. 
efekt naszych wcześniejszych roz-
mów z mieszkańcami, którzy wie-
lokrotnie sygnalizowali chęć pod-
łączenia gazu do swoich domów, 
fi rm i  zakładów produkcyjnych. 
Zdaję sobie sprawę, że to zadanie na 
wiele lat, ale pierwszy krok został 
zrobiony – podsumował starosta 
Waldemar Trelka. 

 Marek Oleszczuk
rzecznik prasowy Starosty Radomskiego

Bogusława Jaworska 
przewodniczy Towarzystwu 
Miłośników Miasta Zwolenia
12 lutego obradowało walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników 
Miasta Zwolenia skupiające 47 członków. Podsumowało ono aktywną działalność statutową za 
ostatnie lata, określiło zadania na najbliższe, podziękowało za osiągnięcia, minutą ciszy uczciło 
pamięć zmarłych – Stanisława Janusza, Bolesława Skowrońskiego i Jerzego Kupidurskiego oraz 
wybrało nowe władze. 

Zebranie zbiegło się w czasie ze 
złożeniem rezygnacji z  funkcji prze-
wodniczącego Towarzystwa przez 
Wacława Kuś, kierujący nim ponad 
35 lat. Doceniając zasługi, uczestni-
cy zebrania nadali Panu Wacławowi 
godność Honorowego Przewodni-
czącego Towarzystwa Miłośników 
Miasta Zwolenia. W ostatnim czasie 
członkami TMMZ zostali: Bogu-
sława Jaworska, Zbigniew Gołąbek 
i Marek Oczkowski.

Przedstawiająca sprawozdanie za 
ostatnie sześć lat, wiceprzewodniczą-
ca Towarzystwa Ewa Kulińska przy-
pomniała, że 30 grudnia 2016 roku, 
podczas uroczystości Jubileuszu 35-le-
cia działalności i  30-lecia wydawania 
„Głosu Zwoleńskiego”, Towarzystwo 
i  jego przewodniczący Wacław Kuś 
zostali uhonorowani nadanym przez 
Marszałka Adama Struzika Pamiąt-
kowym Medalem Pro Masovia. To-
warzystwo jest współorganizatorem 
i patronem wielu inicjatyw kultural-

nych i oświatowych, m.in. Biesiady 
Gawędziarzy, Poetów i  Śpiewaków, 
Roku Oskara Kolberga, corocznych 
Imienin Pana Jana, występuje o hono-
rowanie odznaczeniami zasłużonych 
zwolenników itd., itp.

Nowo wybrany Zarząd tworzą 
same panie: przewodnicząca Bo-

gusława Jaworska, dotychczasowy 
burmistrz Zwolenia, wiceprzewod-
nicząca Ewa Kulińska, sekretarz 
Anna Wieczerzyńska, skarbnik 
Lidia Choroś i członkini Elżbieta 
Nowakowska. Komisji Rewizyjnej 
przewodniczy Tadeusz Rojek.

 (M.K.)

Nowo wybrana przewodniczą-
ca Bogusława Jaworska dzię-
kując za wybór, zaapelowała 
do członków o współdzia-
łanie w dziele promowania 
Zwolenia i jego aktywnych 
mieszkańców. Obok: Ewa 
Kulińska i Lidia Choroś

Odeszli na 
wieczną wartę...
Ppłk Leon Etwert ps. Rosomak i mjr Franciszek Sołśnia ps. 
Mały. Na lata związała ich przyjaźń, kombatancka przeszłość 
i społeczna działalność w Światowym Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Znani byli doskonale młodzieży szkół ziemi radom-
skiej. Ich drogę pośród nas miał zwieńczyć pomnik żołnierzy 
Armii Krajowej Okręgu Ziemi Radomsko-Kieleckiej „Jodła”.

Od lewej mjr Franciszek Sołśnia i ppłk Leon Etwert, współorganizatorzy rocznicowej uroczy-
stości w Stefanowie (gm. Gielniów) w 2017 roku

30 stycznia br. pożegnaliśmy w cza-
sie mszy żałobnej, odprawionej w ra-
domskim kościele garnizonowym, 
podpułkownika Leona Etwerta. Ty-
dzień później, taką samą ceremonią 
w kościele pw. św. Stefana w Rado-
miu, pożegnaliśmy majora Franciszka 
Sołśnię. Obydwaj spoczęli na cmen-
tarzu rzymskokatolickim przy ulicy 
Limanowskiego w Radomiu.

W obydwu ceremoniach ro-
dzinom zmarłych towarzyszyli 
licznie przybyli na tę smutną 
uroczystość kombatanci, mło-
dzież szkolna i przedstawiciele 
służb mundurowych i samorzą-
dowcy. Wartę honorową przy 
trumnach objęli żołnierze z 42. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego na 
Sadkowie. 

Tak bawili się młodzi 
czytelnicy iłżeckiej biblioteki
Jak co roku, w czasie ferii zimowych, w iłżeckiej bibliotece odbyło 
się podsumowanie trwającego cały rok konkursu czytelniczego.

Podczas fi nału, spośród 717 czy-
telników korzystających z księgo-
zbioru Oddziału dla Dzieci w roku 
2018, pamiątkowe dyplomy i na-
grody otrzymało 23 przedszkola-
ków, 60 dzieci ze szkoły podsta-
wowej i  15 dzieci, które zapisały 
się w ubiegłym roku do biblioteki 
i wzorowo zadebiutowali jako czy-
telnicy. Nagrody wręczali burmistrz 
Iłży Przemysław Burek, wicebur-
mistrz Dorota Paczyńska, dyrek-
tor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej Teresa Niewczas.

Na dzieci przy karnawałowej 
muzyce czekało wiele atrakcji i kon-
kursów (m.in.: taniec z  balonem, 
konkurs na piosenkę, konkurs na 
wiersz, taniec na gazecie, zawody 

w  jedzeniu czekolady, konkurs 
na jedzenie cytryny i wiele, wie-
le innych). Jako że dzieci miały 
przygotowane fantastyczne stro-
je, nie mogło się obyć bez nagród 
za przebranie. Dzieci i ich rodzice 
wykazali się niezwykłą inwencją 
i  pomysłowością w  tej dziedzi-
nie. Na koniec zabawy wybrano 
króla i królową balu. Zostali nimi 
– Hania Chudzikowska i  Jakub 
Maleta, którzy zaprezentowali się 
w tańcu fi nałowym. Laureatom 
konkursu czytelniczego i wszyst-
kim przybyłym dzieciom, rodzi-
com i opiekunom, dziękujemy za 
wspaniałą zabawę i zapraszamy 
za rok. I niech żałują ci, których 
nie było!
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 Uchwyciliśmy cyfrówką marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika z wicemarszałkiem Rafałem 
Rajkowskim tuż przed konferencją prasową w Radomiu. Więcej o  tym, co  mieli  do przekazania mieszkańcom 
regionu radomskiego za pośrednictwem mediów – na str.  1.

 Przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia została wybra-
na Bogusława Jaworska, przez 12 lat  piastująca funkcję burmistrza. Zwoleń 
zawdzięcza jej bardzo dużo, Towarzystwo także. Zrezygnowała z kandydowa-
nia na burmistrza obecnej kadencji, lecz nie z działalności społecznej. Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Zwolenia przyjęło ją w swoje szeregi z otwartymi 
ramionami. Nie tylko ją. Od wielu lat cenionym jego członkiem jest radomia-
nom Adam Krzemiński. Ostatnio dołączył także Zbigniew Gołąbek, związany 
uczuciowo ze Zwoleniem od dziesiątków lat. Całej trójce i innym członkom 
pstryknęliśmy zdjęcie przed rozpoczęciem obrad walnego zebrania TMMZ . 
O jego przebiegu więcej na str.  7.

 Sołtysi i rady sołeckie są najniższą władzą samorządową, najbliższą 
mieszkańcom. W styczniu i lutym mieszkańcy wsi dokonują ich wyboru na 
kolejną kadencję. Gospodarze gminy Jastrząb pamiętali o nich także z okazji 
zakończonej kadencji, dziękując im za współpracę z samorządem gminy i za 
działalność na rzecz mieszkańców. Zostali obdarowani podziękowaniami na 
piśmie i ciepłymi słowami. Nastrój zadowolenia obrazuje pamiątkowe zdjęcie. 

 Świetlny tunel, spełniającej od dziesiątków lat rolę deptaku na radomskiej „Żeromie” wyraźnie przyciąga 
spacerowiczów i ożywia wieczorem centrum miasta.

 Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Obrzędowego Strykowice Górne koło Zwolenia wciąż żyją 
jubileuszem obchodzonym 29 grudnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, że KGW stuknęło 60 lat, a  zespołowi tylko 
40. Żyją nim, gdyż nadal trwa karnawał, a za jubilatów uważają się zarówno seniorzy, jak i najmłodsi. Przewodzi 
im pani Wanda Krawiec.

 Wieść gminna, a ostatnio powiatowa, donosiła, że starosta radomski Wal-
demar Trelka uprawiał niegdyś zapasy. Przyznał się do tego podczas spotkania 
z gośćmi, którzy go odwiedzili. Byli nimi panowie: Wojciech  Stępień prezes 
Stowarzyszenia Cerrad  Czarni Radom i dyrektor klubu siatkarzy Marcin 
Tomczyk. Starosta przyznał się do konszachtów z zapaśnikami, lecz przyjął od 
gości prezent tj. klubowy szalik. A że zdaje sobie sprawę, że  także w biznesie 
sportowym obowiązuje zasada „coś za coś”, wyraził zgodę na kontynuowanie 
przez Starostwo Powiatowe w Radomiu Partnerstwa Regionalnego, polega-
jącego  na patronowaniu paru spotkaniom Plus Ligii, jednemu w Radomiu, 
drugiemu na wyjeździe. Dobre i to!

P O ( d ) G L Ą D Y

Jak marszałek z wicemarszałkiem

Przyciąga i ożywia

Żyją jubileuszem

Szalik dla starosty

Miłośnicy Zwolenia

Najbliżsi mieszkańcom


