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Radomianin Mariusz Zagożdżon 
Strażakiem Mazowsza 2018 roku
24 lutego na Torwarze w Warszawie nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu „Strażak Województwa Mazowieckiego 2018 
Roku”. Został nim radomianin druh Mariusz Zagożdżon.

Otwierając uroczystość st. bryg. 
Mariusz Malinowski poprosił 
o krótkie wystąpienie jej gospoda-
rza druha Antoniego J. Tarczyń-
skiego, Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP. 
Druh Tarczyński przypomniał, że 
ten konkurs organizowany jest od 
2001roku. Celem inicjatywy jest 
wyróżnienie strażaków-ochotników 
wykazujących się szczególną odwa-
gą i ofi arnością w ratowaniu ludzkie-
go życia i mienia oraz popularyzacja 
godnych naśladowania postaw. 

Walory druha Mariusza Zagoż-
dżona przybliżył uczestnikom uro-
czystości dh Zbigniew Gołąbek , 
który jako Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Warszawie, od wielu lat prze-
wodniczący jury konkursowemu: 

– W 2018 roku jury przyznało 
3 nominacje do tytułu honoro-
wego. Spośród nich najwyższe 
uznanie wzbudził czyn Mariusza 
Zagożdżona, za który otrzymał 
tytuł Strażaka Województwa Ma-

zowieckiego Miesiąca Kwietnia. 
Zdarzenie, w którym uczestniczył 
druh Mariusz miało miejsce w nocy 
z 25 na 26 kwietnia. Przejeżdżając 
ul. Witkacego w Radomiu zauważył 
ogień wydobywający się z komina 
jednorodzinnego domu. Natych-
miast zawiadomił straż pożarną 
i podjął działania ratownicze. Gdy 
nikt z  domowników nie otwierał 
drzwi, dostał się do mieszkania 
przez okno. Obudził i wyprowadził 
z zadymionych pomieszczeń rodzi-
nę z dziećmi. Dzięki szybkiej akcji, 
udało się zaalarmowanym urato-
wać domowników i ich mienie. 

Dh Zbigniew Gołąbek wraz 
z druhem prezesem Antonim Janem 
Tarczyńskim wręczyli Strażakowi 
Województwa Mazowieckiego 2018 
Roku okolicznościowy dyplom, pla-
kietkę oraz cenną nagrodę rzeczową 
tj. plecak ratownika R1.

– Bycie strażakiem to nie tylko 
zawód, ale przede wszystkim misja. 
Druhowie wypełniają ją z ogrom-
nym zaangażowaniem i pasją. Dzię-

ki ich odwadze, profesjonalizmowi 
oraz odpowiedzialności możemy 
czuć się bezpiecznie. Dziękuje-
my im za to, poza honorowaniem 
bohaterów, przeznaczając środki 
z  budżetu Mazowsza na specja-
listyczny sprzęt, a  także remonty 
strażnic – podkreślał uczestni-
czący w kwietniowej uroczystości 
marszałek Adam Struzik. Tym ra-

Pamiątkowe foto gości i gospodarzy uroczystości. Od prawej: druhowie: Antoni Jan Tarczyński, Bogdan Łasica, Mariusz Zagożdżon, Rafał Rajkowski, Zbigniew Gołąbek i Michał Michalski

zem dh Zagoźdżona honorował 
wicemarszałek Mazowsza Rafał 
Rajkowski, przekazując list gra-
tulacyjny marszałka i nagrodę 
pieniężną w kwocie 5 tys. zł. 

 Odważnemu druhowi po-
dziękowania i upominki przeka-
zali też: st. bryg. Bogdan Łasica, 
Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki PSP, Wiesław Kołodziej-
ski, Prezes Mazowieckiego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych, 
Michał Michalski, sekretarz 
miasta Radomia, reprezen-
tujący prezydenta Radosława 
Witkowskiego, Anna Fortuna 
– przedstawicielka Wytwórni 
Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach i st. bryg. Marek 
Krassowski, Komendant Miejski 
PSP w Radomiu.

Dh Mariusz Zagożdżon po-
dziękował za gratulacje i nagro-
dy nadmieniając, że czynność 
ratunkowa, w  której uczestni-
czył, to strażacka służba i ludzka 
powinność.   (M.K.)

Dh Mariusz Zagożdżon – Strażak Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2018 roku
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Budżet sprzyjający 
rozwojowi
Rozmowa z wójtem Dariuszem Bulskim o realizacji ambitnych zadań 2019 roku.

 Okazuje się, że budżet czyli plan 

dochodów i wydatków gminy jest 

dokumentem dość elastycznym. Pod 

koniec grudnia Rada Gminy Kowala 

uchwaliła pierwszą wersję budżetu 

2019 roku, a już 27 lutego wprowa-

dziła do niego dość istotne zmiany...

 – Potrzebę wprowadzania takich 
zmian dyktuje życie. Ciągle zabiega-
my przecież o środki zewnętrzne, 
umożliwiające realizację zwiększa-
jących się potrzeb polepszających 
warunki życia mieszkańców gmi-
ny. Budżet uchwalony w  grudniu 
przewidywał przeznaczenie na in-
westycje 2 miliony 230 tysięcy zło-
tych. Od początku roku prowadzi-
my starania o wsparcie zewnętrzne 
zwiększające możliwości rozwojowe 
gminy, zgłaszając różnego rodzaju 
projekty współfi nansowane z fun-
duszy zewnętrznych w  tym unij-
nych, dotacji rządowych itp. Wa-
runkiem ich uzyskania jest jednak 
wkład własny gminy w fi nansowa-
nie. Postaraliśmy się o  zapewnie-
nie dodatkowych środków gminy, 
potrzebnych także na fi nansowanie 
niektórych zadań w czasie ich reali-
zacji, do czasu otrzymania pienię-
dzy pomocowych. Około 1,6 mln zł 
uzyskaliśmy z nadwyżki budżetowej 
lat poprzednich. Konieczne było 
jednak zaciągnięcie kredytu. W re-
zultacie zmian wprowadzonych 
uchwałą Rady Gminy z 27 lutego do 
tegorocznego budżetu, plan docho-
dów gminy zwiększa się do 48 582 
559,00, a jego wydatki wynieść mają 

54 166 500,00 zł. Planowany defi cyt 
potrzebny głównie na sfi nansowa-
nie inwestycji wyniesie 5 583 941 
zł. Poza wspomnianą nadwyżką, 
budżet będzie pokryty kredytem 
bankowym na sumę 4 mln zł.
 Co w zamian za to uzyska gmina 

Kowala?

– Zamiast zaplanowane w końcu 
grudnia przeznaczenie 2 230 000 zł 
na tzw. wydatki majątkowe czyli 
inwestycje, w 2019 roku przezna-
czymy na nie 7 217 235,75 zł, czyli 
prawie 5 mln zł więcej. Wydatki 
na infrastrukturę wodociągowo-
-sanitarną wsi zwiększają się z 200 
tys. zł do 1 782 000 zł. Sfi nansowa-
na zostanie nie tylko dokumenta-
cja projektowo-kosztorysowa sieci 
sanitarnej w Trablicach podłącza-
nej do oczyszczalni ścieków w Ra-
domiu lecz także doprowadzenie 
sieci wodociągowej do wielu dzia-
łek w tychże Trablicach, Kosowie, 
Kowali, Romanowie, Parznicach, 
Dąbrówce Zabłotniej i  Rożkach. 
Realizacji doczeka się wiele in-
nych zadań nie ujętych w pierwot-
nym budżecie gminy uchwalonym 
pod koniec grudnia. Chodzi m.in. 
o II etap drogi w Kosowie prowa-
dzącej do gruntów rolnych – 350 
tys. zł, II  etap rozbudowy drogi 
w Grabinie – 560 tys. zł, przebu-
dowę drogi gminnej w Hucie Ma-
zowszańskiej – 200 tys. zł, budowę 
ciągu pieszo-jezdnego w Mazow-
szanach – 60  tys. zł, w dziedzinie 
oświaty – rozpoczęcia budowy 

sali gimnastycznej wraz zaple-
czem i  łącznikiem prowadzącym 
do budynku szkoły w Młodocinie 
Mniejszym – 1,3 mln zł, dofi nan-
sowanie zakupu wozu strażackiego 
dla OSP Ruda Mała – 250 tys. zł, 
termomodernizacja strażnicy OSP 
w Bardzicach oraz Rudzie Małej itp.
 Są też chyba inwestycje kontynu-

owane lub wykonywane we współ-

pracy z innymi samorządami lub na 

rzecz publicznych instytucji i uży-

tecznych placówek?

 – Już w kwietniu przekazujemy 
do użytku szatnię przy stadionie 
w  Kowali budowanej dużym na-
kładem fi nansowym resortu sportu 
i turystyki (dotacja w kwocie 390 tys. 
zł). Na rozpoczęcie budowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Kosowie przeznaczy-
my 476 tys. zł. Oczekujemy właśnie 

na informację o dofi nansowaniu tej 
inwestycji przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Od ubiegłego 
roku trwa budowa świetlicy w Lu-
dwinowie. Przekażemy ją do użytku 
w roku przyszłym. W ramach Sto-
warzyszenia LGD „Wspólny Trakt”, 
fi nansowane są instalacje fotowol-
taiczne na budynkach w Trablicach, 
świetlicy „Szansa” w Kowali i Izbie 
Pamięci ks. Kotlarza w Trablicach – 
Pelagowie. Ponad 450 tys. zł zarezer-
wowaliśmy w budżecie na wsparcie 
funduszy sołeckich. Przeznaczamy 
200 tys. zł na II etap przebudowy dro-
gi powiatowej prowadzącej z Augu-
stowa w kierunku Radomia. Chodzi 
o  odcinek wiodący od obwodnicy 
południowej do Kowali. Nakładem 
około 100 tys. zł, prowadzimy prace 

Wojt Dariusz Bulski

Szatnia na stadionie ma być oddana do użytku już w kwietniu

Otwarcie siedziby 
Klubu Seniora
Wielu starszych wiekiem mieszkańców gminy Kowala nadal 
przejawia aktywność i chęć działania dla wspólnego dobra. 
Naprzeciw ich potrzebom wyszedł samorząd gminy, organizując 
fundusze na remont i wyposażenie ośrodka wsparcia dla senio-
rów. 21 lutego odbyło się uroczyste otwarcie placówki podporząd-
kowanej organizacyjnie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej. Powstała ona dzięki ministerialnej pomocy fi nansowej, 
w ramach wieloletniego Programu Senior+.

Licznie przybyłych gości powitała 
Anna Zaleszczyk, kierownik GOPS, 
zapraszając osoby zaangażowane 
w realizację tego dzieła do symbo-
licznego przecięcia wstęgi, a księdza 
proboszcza Piotra Borciucha – do 
poświęcenia budynku. O staraniach 
samorządu gminy, wspieranych przez 
społeczników z Klubu Seniora, i nie 
tylko ich, poinformował wójt gminy 
Dariusz Bulski w imieniu własnym 
i  reprezentującego radnych Jana 
Ryszkowskiego, zastępcy przewod-
niczącego Rady Gminy Kowala.

Przypomniał, że Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Pomocy Spo-
łecznej od 2015 do 2020 roku 

realizuje Program Wieloletni Se-
nior+. W 2018 roku gmina Kowa-
la otrzymała dotację wartości nie-
co ponad 138 tys. zł. Uzupełniając 
ją własnym wkładem, podjęła się 
wykonania prac remontowo-wy-
kończeniowych i  wyposażenia 
ośrodka wsparcia, który ma służyć 
seniorom. Prace te, zgodne z zało-
żeniami i wymaganiami Programu 
Senior+, rozpoczęte we wrześniu 
wieńczy uroczyste otwarcie tej uży-
tecznej placówki. Obejmowały one 
wykonanie: elewacji zewnętrznej, 
remonty – sali spotkań, sanitaria-
tów, kuchni i  urządzenie szatni. 
Odrębne pomieszczenie tworzy 

sala klubowa. Całość kosztowała 
172 616,77 zł, nie licząc bezintere-
sownej pracy społeczników.

Janina Łapczyńska, jako koor-
dynator działania otwieranej pla-
cówki, przedstawiła program Klubu 
Seniora w Kowali dysponującego 
już własną siedzibą. Gratulacje 
i życzenia owocnej działalności na 
ręce pani koordynator przekazały 
Janina Kutkowska, zaprzyjaźniona 
z Klubem Seniora w Kowali oraz 
dyrektor Małgorzata Konieczna, 
dyrektor PSP im. Janusza Korcza-
ka, przekazując m.in. zestaw ksią-
żek dla senioralnej biblioteki infor-
mując zebranych, że towarzyszą jej 
uzdolnieni uczniowie, którzy pod 
kierunkiem Anny Szymczyk, w ra-

mach współpracy międzypokole-
niowej zaprezentują umiejętności 
artystyczne.

Uczynił to także Zespół Stępo-
cianki: Elżbieta Kiraga, Halina 
Skałbania, Krystyna Gębska, Maria 
Prokop i Lucyna Choroś, nagradza-
ne brawami wraz z recytatorkami 
humorystycznych wierszy o senio-
rach – Anną Dygas i Elżbietą Farbiś 
oraz akompaniatorem i wokalistą 
Henrykiem Gwiazdą. Elżbieta Ki-
raga, występująca i imieniu człon-
ków Klubu Seniora, podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tak potrzebnej pla-
cówki. Uroczystość zakończył słod-
ki poczęstunek i chlebuś smarowa-
ny domowym smalczykiem.

Nowo 
wybrani 
sołtysi

W zakończonych już w gminie 
Kowala zebraniach sprawozdaw-
czo-wyborczych 19 rad sołeckich, 
tylko trzech nowo powołanych 
sołtysów nie pełniło tej funkcji 
w poprzedniej kadencji. 

Oto wykaz sołectw i nowo wy-
branych sołtysów: 

 Augustów – Stanisław Ko-
lanowski,  Bardzice – Monika 
Piątek,  Dąbrówka Zabłotnia 
– Agnieszka Gałczyńska-Frąk,  
 Grabina – Szczepan Kobiela, 
 Huta Mazowszańska – Henryk 

Nędzi,  Kończyce Kolonia – Wal-
demar Kaczor,  Kosów – Monika 
Romanowska,  Kotarwice – Jan 
Malmon,  Kowala – Jarosław 
Słomka,  Ludwinów – Alicja Morton, 
 Maliszów – Krystyna Działak, 
 Mazowszany – Rafał Ziółko, Mło-

docin Mniejszy – Anna Mucha,  
 Parznice – Agnieszka Rola,  Wa-

lentynów – Robert Nowak,  Rożki – 
Iwona Warda,  Ruda Mała – Dariusz 
Bielecki,  Trablice – Jolanta Trelka,
 Zenonów – Robert Walkowski.Akt przecięcia wstęgi

adaptacyjne pomieszczeń na parterze 
PSP w Parznicach. Są one opróżniane 
w wyniku likwidacji gimnazjum. Zaj-
mą je oddziały przedszkolne liczące 
około stu wychowanków. 65 tys. zł 
przeznaczamy na poprawę oświetle-
nia w Ludwinowie i Mazowszanach. 
Z  myślą o  bezpieczeństwie, radni 
zgodzili się na wspomożenie fi nan-
sowe kwotą 42 500 zł, pochodzącą 
z nadwyżki budżetowej, zakupu po-
jazdu dla posterunku policji. Nakła-
dem 200 tys. zł rozpoczynamy w tym 
roku budowę świetlicy w Maliszowie. 
Około 190 tys. zł przeznaczamy na 
wsparcie organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń działających na terenie 
gminy.
  Co można powiedzieć skrótowo 

o 2019 roku, rozpoczętym obiecująco?

– 2019 rok jest dla samorządu 
gminy Kowala okresem bardzo 
pracowitym także z  racji rozma-
itych realizowanych inwestycji. 
Na dziś gmina Kowala nie posia-
da zobowiązań fi nansowych. Żeby 
wykorzystać istniejącą szansę roz-
wojową, musi korzystać z  prefe-
rencyjnych kredytów i  pożyczek. 
Będziemy też wspomagać inicja-
tywy społecznie, podejmujące je 
organizacje i instytucje.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca, 

foto: Łukasz Wakuła
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Od dawna zabiegaliśmy 
o podział statystyczny województwa

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego

 Panie Marszałku, budżety – z 2018 r. 

i ten, który obecnie jest realizowany 

to chyba rekordowe środki na inwe-

stycje. Jakie efekty przynosi to całe-

mu Mazowszu i subregionom, w tym 

radomskiemu?

– Dzięki inwestycjom nasz region 
staje się atrakcyjniejszy dla inwe-
storów, przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców, którzy 
chcą tu żyć, pracować, uczyć się. Cie-
szę się, bo mazowieckie gminy mają 
świadomość, że inwestycje są po-
trzebne i na swoje projekty aktywnie 
pozyskują środki zewnętrzne. Tylko 
w ostatnim czasie z benefi cjentami 
z subregionu radomskiego podpisa-
liśmy trzy umowy na dofi nansowa-
nie w ramach RPO WM 2014–20. 
Projekty są różne. Na rozwiązania 
OZE 8,6 mln zł otrzymają gminy 
Rzeczniów, Ciepielów i  Solec n. 
Wisłą, a Skaryszew – 1,8 mln zł. Na-
tomiast dzięki 3,6 mln zł wsparcia 
Szydłowiec zrewitalizuje Stare Mia-
sto. Inwestycje na ziemi radomskiej 
wspieramy też środkami z naszego 
budżetu. Tylko w tym roku jest to 
111 mln zł. Będziemy też urucha-
miać nasze programy wsparcia. 
Konkurs na renowację zabytków już 
trwa, a wnioski można składać do 
14 marca. Przeznaczyliśmy na ten 
cel 6 mln zł. 
 W jaki sposób w minionym 20-leciu 

była realizowana polityka zrówno-

ważonego rozwoju poszczególnych 

subregionów? Pytam, gdyż na ziemi 

radomskiej ciągle słyszy się narze-

kania na gorsze traktowanie tego 

największego subregionu.

– Głosy, że któryś traktowany 
jest lepiej, a któryś gorzej, nasila-
ją się zwłaszcza przed wyborami. 
Powtarzane były przed wyborami 
samorządowymi, powtarzane są 
przed nadchodzącymi do Parla-
mentu Europejskiego. Nie mają 
żadnych podstaw. Przez minione 
20 lat subregion radomski otrzymał 
ponad 3,4 mld zł z  budżetu Ma-
zowsza i UE. To wsparcie pozwo-
liło ziemi radomskiej rozwinąć się. 
Zmodernizowane drogi, szpitale, 
sieci wodociągowo-kanalizacyjne, 
hale sportowe. To naprawdę bardzo 
dużo i  szkoda, że nie wszyscy to 
dostrzegają, bo to efekty wspólnej 
pracy. Jest też cała lista miejsc, które 
udało się uratować przed zniszcze-
niem. Przypomnę, że Muzeum im. 
Gombrowicza we Wsoli nie zawsze 
wyglądało tak jak dziś. Kilkanaście 
lat temu był to majątek zaniedbany, 
w którym mieścił się dom pomocy 
społecznej. Przeznaczyliśmy duże 
środki, aby przywrócić mu świet-
ność. Dziś wszyscy możemy być 
dumni z tego miejsca. Wizytówką 
regionu są także inne nasze mu-
zea – Muzeum Wsi Radomskiej, 
Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” czy 
Muzeum Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych w Szydłowcu. To 
ostatnie w połowie roku przepro-

wadzi się do nowoczesnej siedziby, 
na budowę której przeznaczyliśmy 
ponad 8 mln zł. 
 Czy wdrażaniu wzniosłych przesłań: 

samorządności, solidarności i po-

mocniczości będzie sprzyjać podział 

statystyczny Mazowsza, podłączają-

cy większość powiatów do cennego 

źródła korzyści, z jakiego czerpie 

Polska Wschodnia?

– O to będziemy walczyć. Decy-
dujące będą tutaj najbliższe mie-
siące. Najnowszy raport Eurostatu 
przedstawia już dane z  uwzględ-
nieniem nowego podziału sta-
tystycznego. Wyraźnie pokazuje 
dysproporcje między regionami 
warszawskim stołecznym a mazo-
wieckim regionalnym. Na pewno 
będzie to argument do rozmów 
z  Komisją Europejską i  polskim 
rządem. Potrzebne jest wsparcie 
dla słabiej rozwiniętej części woje-
wództwa. Chcemy, aby Mazowsze 
było traktowane przez Komisję Eu-
ropejską według nowego podziału 
statystycznego, czyli tak, aby nasz 
region dostał więcej pieniędzy. 
Musimy jednak pamiętać, że to 
wymaga od wszystkich partne-
rów w  Polsce, czyli Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, europosłów 
– niezależnie do barw politycz-
nych – zaangażowania i wsparcia 
tego pomysłu. Z tym jednak bywa 
różnie. Wszyscy już czujemy, że 
kampania przed majowymi wybo-
rami ruszyła. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że kandydaci partii 
rządzącej coraz częściej mijają się 
z  prawdą, szczególnie w  kwestii 
podziału statystycznego i absorp-
cji środków unijnych. Od bardzo 

dawna zabiegaliśmy o  podział 
statystyczny naszego wojewódz-
twa. Robiliśmy to bardzo konse-
kwentnie, dzięki czemu mamy od 
1 stycznia 2018 r. Mazowsze po-
dzielone statystycznie. Uważam to 
za jeden z  naszych największych 
sukcesów. W  tym samym czasie 
działacze PiS-u chcieli rozbić wo-
jewództwo na dwa oddzielne byty. 
Podział administracyjny w  ogóle 
nie jest potrzebny, a  wydzielenie 
Warszawy byłoby wręcz tragedią 
dla województwa. Ten mazowiecki 
obwarzanek bez Warszawy stałby 
się takim zaopatrzeniowym woje-
wództwem żyjącym z dotacji, sub-
wencji i „janosikowego”. O tym nie 
można zapomnieć.
 W jakim stopniu te źródła mogą się 

zmniejszyć z uwagi na wyjście z UE 

Wielkiej Brytanii i awansu Polski 

w przyszłej perspektywie fi nansowej 

do grona państw w miarę zamożnych?

– Już teraz Brytyjczycy mają 
mnóstwo wątpliwości w  związku 
z  wyjściem z  UE. Populistyczne 
hasła wygrały tu z  faktami. Teraz 
po ponownym przeanalizowaniu 
zysków i  strat żałują, i  pewnie 
najchętniej wycofaliby się z tej de-
cyzji. Obecna sytuacja w Wielkiej 
Brytanii powinna być przestrogą 
dla innych krajów członkowskich. 
W tym roku mija 15 lat odkąd jeste-
śmy w UE i niech nikt nie wmawia 
Polakom, że bilans naszego człon-
kostwa jest ujemny. Skala pienię-
dzy, które otrzymaliśmy z UE jest 
ogromna. Jeśli unijnych sceptyków 
nie przekonuje ogromny progres 
naszego kraju, podam kluczowe 
liczby. Z  budżetu UE trafi ło do 

Polski 159,4 mld euro, przy czym 
do puli włożyliśmy 51,8 mld euro. 
I  w  dużej mierze dzięki właśnie 
temu wsparciu możemy budować 
i  remontować drogi, wyposażać 
szpitale, rozwijać obszary wiej-
skie. W  tej perspektywie naszym 
celem będzie zdobycie większych 
środków dla słabiej rozwiniętego 
regionu mazowieckiego, ale też 
utrzymanie fi nansowania dwóch 
najważniejszych polityk – polityki 
spójności i wspólnej polityki rolnej. 
Dzięki pierwszej m.in. wyrównu-
jemy rozwój regionów, wspieramy 
działania ekologiczne i OZE. Co do 
drugiej, będziemy walczyć o wyższe 
dopłaty bezpośrednie dla rolników, 
a także znaczne zwiększenie środ-
ków w ramach PROW.
 Jak odczuwalnie centralistyczne 

ciągoty prawicy, zdominowanego 

przez nią parlamentu i jej obecnego 

rządu ograniczają samorządność na 

Mazowszu?

– Nie ma takiej możliwości, aby 
średni kraj europejski, jakim jest 
Polska, mógł się rozwijać bez samo-
rządów, a obecna władza niestety 
odwraca się od ideałów pomoc-
niczości, subsydiarności i  samo-
rządności. Na siłę chce wrócić do 
czasów centralnego planowania, 
sterowania, do tego, żeby struktu-
ry partyjno-rządowe decydowały 
o wszystkim, każdej wsi, każdym 
miasteczku. A  przecież nie bez 
przyczyny odrzuciliśmy ten model 
w 1989 r. Nie zgadzam się z przeko-
naniem, że zza biurka w Warszawie 
widać więcej. PiS uparcie dąży do 
centralizacji, chociaż – jestem prze-
konany – że doskonale zdaje sobie 

sprawę, że bez samorządów proces 
modernizacji Polski nie jest możli-
wy. Odebrano nam już możliwości 
realizowania doradztwa rolniczego, 
wspierania rozbudowy bazy spor-
towej, gospodarowania środkami 
wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska czy melioracjami. 
Samorządy tracą kompetencje, 
a mieszkańcy możliwość decydo-
wania o tym, jak ma zmieniać się 
ich najbliższe otoczenie. Nie wróży 
to niczego dobrego.
 Rozpoczynająca się kampania wy-

borcza do Parlamentu Europejskiego 

bardzo zmobilizowała obóz rządzący 

spod znaku PiS. Czy czołowi samo-

rządowcy Mazowsza ruszają z ratun-

kiem dla zagrożonych wartości?

– Drogą do silnej Europy powin-
ny być tolerancja, dialog i akceptacja 
różnorodnych wartości. W  Parla-
mencie Europejskim potrzebne są 
osoby, które wniosą realny wkład 
w ustawodawstwo unijne, zabezpie-
czą interesy Polski w UE i będą bro-
nili podstawowych wartości. W UE 
musi być też wyraźny głos samorzą-
dów. Od dawna bardzo aktywnie 
działamy w  Europejskim Komite-
cie Regionów. Dyskutujemy m.in. 
o roli miast i regionów w integracji 
europejskiej, zwłaszcza w sprawach 
naszych lokalnych wspólnot, ale też 
o zmianach klimatu i transformacji 
energetycznej z lokalnej perspekty-
wy. Chcemy pokazać rolę regionów 
w budowaniu silnej Europy, ale też 
uświadomić mieszkańcom pozy-
tywny wpływ UE na poziom życia 
i zachowanie ładu demokratycznego.
 Dziękujemy za rozmowę.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
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Przede wszystkim 
bezpieczeństwo

26 lutego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu odbyło się szkolenie pod hasłem „Przede wszystkim bezpieczeństwo”. 
Młodzież mazowieckich hufców pracy miała okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, 
wysłuchania prelekcji o bezpieczeństwie, przekazanej przez funkcjonariuszy policji i uczestniczyć w pokazie ratownictwa w sytuacji 
zaistnienia wypadku samochodowego.

 Strażacy pokazali młodzieży, jak 
ratować poszkodowanego w  wy-
padku drogowym, uwięzionego 
w mocno uszkodzonym pojeździe, 
przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu do cięcia metalu.

W trakcie szkolenia nie obyło się 
bez przygody. Nagłe wezwanie straża-
ków do poważnego zdarzenia uświa-
domiło młodzieży, jak bardzo odpo-
wiedzialna jest służba w jednostkach 
mundurowych, w której walka o życie 
jest najważniejsza. W oczekiwaniu na 
powrót wykładowców i kontynuację 
zajęć, młodzież miała okazję zwiedzić 
Radomski Ośrodek Szkoleniowo-Wy-
chowawczy i  zapoznać się z miejsco-
wymi wychowankami.

Szkolenie odbyło się dzięki zaan-
gażowaniu Komendy Miejskiej Poli-

cji w Radomiu i Komendy Miejskiej 
PSP oraz fi rmy usługowo-handlowej 
Krzysztofa Blińkowskiego.

Szkoleniem zawiadywał Rejono-
wy Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
w Radomiu, ż kierownikiem Józefem 
Jabłońskim w korelacji z Katarzyną 
Jaworską oraz Henrykiem Słomką, 
dyrektorem Centrum Edukacji i Pra-
cy Młodzieży. Mazowiecka Woje-
wódzka Komenda OHP to instytucja 
o wieloletniej tradycji, w której jedna 
rzecz nigdy się nie zmienia – dbałość 
o  szeroko pojęty rozwój młodzieży, 
w tym pogłębianie jej świadomości 
w zakresie bezpieczeństwa.

Strażacy podczas pokazowej akcji ratowania kierowcy samochodu uszkodzonego w wypadku 
drogowym

Po zakończeniu zajęć organizatorzy szkolenia i jego instruktorzy zasiedli w pierwszym rzędzie, 
wraz z młodzieżą OHP

Wystawa „NIEzwykła historia” 
w Kochanowszczaku
W lutym, w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, odbyło się otwarcie wystawy poświę-
conej bohaterce Powstania Warszawskiego, Annie Danucie Przytule. Wystawę zorganizowali 
uczniowie Liceum Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu – członko-
wie projektu „NIEzwykła historia”, realizowanego w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” we 
współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Projekt skierowany jest do 
mieszkańców Radomia: młodzieży 
i seniorów. Jego celem jest polep-
szenie jakości dialogu międzypoko-
leniowego, zwiększenie zrozumie-
nia i  wzajemnego szacunku oraz 
przedstawienie niezwykłych histo-
rii zwykłych osób, takich jak Pani 
Anna Danuta Przytuła.

Anna Danuta Przytuła (ur. 
22-11-1925 r. w  Warszawie, zm. 
06-07-2018 r. w Minneapolis) – cór-
ka Tadeusza Kruka– Strzeleckiego 
i Janiny z domu Żychowskiej; łącz-
niczka Wojskowego Sądu Specjal-
nego, odznaczona Krzyżem Armii 
Krajowej i Orderem Krzyża Niepod-
ległej. Młodość spędziła w  domu 
żołnierza na placu Weteranów na 
warszawskiej Pradze. Po wybuchu 
wojny zamieszkała w  Żdżarach – 
to z tych czasów pochodzi pseudo-
nim Koza, pod którym była znana 
w  Powstaniu Warszawskim. Po 
agresji sowieckiej na Polskę wraz 
z  rodziną wróciła do Warszawy. 
W momencie wybuchu powstania 
miała 19 lat i była zaręczona z Bog-
danem Witem (który zginął drugie-
go dnia powstania). Na początku 
walk powstańczych zajmowała się 
praniem ubrań, po czym postano-
wiła wziąć bardziej aktywny udział 
w  powstaniu i  została łączniczką 
Wojskowego Sądu Specjalnego. Po 

upadku powstania uniknęła niewo-
li niemieckiej. W PRL-u studiowała 
prawo na Uniwersytecie Łódzkim 

oraz wyszła za mąż. W 1951 r. oraz 
1953 r. przyszły na świat jej dzieci. 
We wrześniu 1981 roku przyleciała 

do Stanów Zjednoczonych na trzy 
miesiące, odwiedzić swoich synów 
w Minneapolis. Jednak ze względu 
na wprowadzenie stanu wojennego 
w Polsce została w Stanach już na 
zawsze.

Kolejnym etapem projektu będą 
spotkania międzypokoleniowe. 
28 lutego w Centrum Aktywności 
Seniorów przy ul. Traugutta mło-
dzież będzie mogła porozmawiać 
z seniorami na zasadzie speed da-
tingu. 6 marca odbędzie się spotka-

nie „Ludzie piszą listy”, a 14 marca 
– zajęcia językowe z kołem nauko-
wym anglistów UTH w Radomiu. 
Ostatni akord to rozmowa o podo-
bieństwach i różnicach w kulturze.

Na stronie projektu „NIEzwy-
klahistoria” na Facebooku można 
zobaczyć m. in. fi lm, w  którym 
Pani Anna opowiada o swoich lo-
sach podczas Powstania. Z  kolei 
więcej o projekcie można usłyszeć 
w audycji Radia Plus Radom oraz 
na stronie internetowej.
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Plany na miarę możliwości
 Rozmowa z dr. Sławomirem Chmielewskim, burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica

 Panie burmistrzu. Nowy rok to nowy 

budżet, nowe plany rozwoju gminy, 

a dla pana to również kolejny rok, 

ale już nowej kadencji jako włoda-

rza gminy. Co nowego przyniesie ta 

kadencja?

– To prawda, każdy nowy rok wy-
znacza nowe zadania do realizacji 
na rzecz rozwoju naszej gminy. Dla 
mnie, po jesiennych wyborach, to 
także kolejna kadencja burmistrza. 
To także oczekiwania mieszkańców, 
że gmina będzie się zmieniała na 
lepsze. Trzeba jednak podkreślić, 
że realizacja nowych zadań wyma-
ga odpowiednich środków fi nan-
sowych. Niestety, muszę z  żalem 
przyznać, że tegoroczny budżet 
gminy wygląda bardzo skromnie. 
To zaledwie 35 mln zł.
 A jaka kwota będzie przeznaczona 

na inwestycje?

– Tylko 1,5 mln zł…
 To niewiele, biorąc pod uwagę na-

wet ten skromny budżet.

– Zdaję sobie z  tego sprawę 
i  spróbuję wyjaśnić dlaczego jest 
to tak niewielka kwota. Z perspek-
tywy 20 lat pracy mogę powiedzieć, 
że generalnie następuje zubożenie 
samorządów. Mam tu na myśli 
gminy wiejskie, miejsko-gminne, 
małe, takie jak gmina Mogielni-
ca. Największym obciążeniem jest 
oświata, na którą wydajemy blisko 
15 mln zł, a subwencja oświatowa, 
czyli środki fi nansowe przyznane 
przez państwo, wynosi niespełna 
8 mln zł. Z prostego rachunku wy-
nika, że pozostałą kwotę musimy 
pokryć z budżetu gminy. A prze-
cież mieszkańcy oczekują na nowe 
drogi, wodociągi, kanalizację, nowe 
obiekty itp. Czyli inaczej mówiąc, 
samorządy fi nansują niewydolny 
system utrzymywania oświaty. 
I tak jest od lat. Prawda jest taka, że 
z roku na rok na samorządy nakła-
da się coraz więcej zadań, ale nie idą 
za tym większe dotacje. Już teraz 
rząd zapowiada, że za zapewnienie 
komunikacji publicznej będą odpo-
wiedzialne właśnie samorządy.
 Jakie zadania, w tym roku, będą 

priorytetowe?

– Chcemy skoncentrować się 
na szeroko pojętej walce ze smo-
giem. Oczywiście, jest program 
rządowy, który jednak nie zawsze 
przystaje do realiów w  biednych, 
wiejskich gminach. Chodzi o wy-
mianę pieców, a przede wszystkim 
o fi nanse, jakie pociąga za sobą ta 
wymiana. W wielu gospodarstwach 
po prostu mieszkańców na to nie 
stać. W związku z tym realizujemy 
program wymiany pieców w naszej 
gminie. Przeznaczyliśmy na ten cel 
ponad 300 tys. zł. Wniosków wpły-
nęło dużo, na kwotę 450 tys.  zł. 
Wszystkie wnioski będą weryfi ko-
wane. Jeśli jednak po weryfi kacji 
trzeba będzie zwiększyć tę kwotę, to 
oczywiście przeznaczymy na ten cel 

dodatkowe fundusze. Zdajemy so-
bie sprawę, że walka ze smogiem to 
jedno z najważniejszych zadań. To 
samo jeśli chodzi o pozyskiwanie 
energii z nowych źródeł, a nie tylko 
z węgla. I nie mówię tu o kolekto-
rach słonecznych, które służą do 
podgrzewania wody, ale o montażu 
ogniw fotowoltaicznych, które wy-
twarzają energię elektryczną korzy-
stając ze słońca. Nie jest tajemnicą, 
że w przyszłym roku ceny energii 
elektrycznej wzrosną podwójnie. 
Montaż ogniw fotowoltaicznych 
pozwoli na znaczące oszczędności 
w domowych budżetach. Przymie-
rzamy się, aby w przyszłym roku 
ten program uruchomić w naszej 
gminie. Planujemy, aby z budżetu 
gminy dofi nansować taką inwesty-
cję w 50 proc. Byłby to wymierny 
wkład w jakże potrzebnej walce ze 
smogiem, który coraz bardziej daje 
się nam wszystkim we znaki.
 Na co mogą jeszcze liczyć miesz-

kańcy gminy?

– Nie zapominamy o  drogach, 
chociaż, jak powszechnie wiadomo, 
są to inwestycje bardzo kosztowne. 
W  związku z  bardzo skromnym 
budżetem założyliśmy, że skon-
centrujemy się na poprawie jakości 
pewnych odcinków dróg lokalnych. 
Po prostu tam, gdzie są drogi o na-
wierzchni z  tłucznia, chcemy po-
kryć je asfaltem. I będą to niewiel-
kie odcinki dróg lokalnych, przy 
których znajdują się nawet 3 lub 4 
gospodarstwa. Chcemy poprowa-
dzić również skróty łączące gminne 
drogi z głównymi traktami. W tym 
zakresie będziemy także współpra-
cować ze starostwem grójeckim. 
Wspólnie ze starostwem chcemy 
właśnie wykonać dwa odcinki 
dróg powiatowych – w  Świdnie 
a także w kierunku gminy Błędów, 
w miejscowości Bielany. Co praw-
da na tym odcinku nie ma zabudo-
wy, ale tam prowadzi działalność 
duża grupa producencka, która 
jest bardzo zainteresowana tą in-
westycją i  na ten cel przeznacza 
1 mln 200 tys zł. Taką samą kwotę 
ma zapewnić starostwo grójeckie, 
władze gminy Błędów dokładają 
800 tys. zł, a ze swej strony przezna-
czymy 380 tys. zł. Będzie to spory 
odcinek drogi, bo liczący 3,5 km. 

Poza tym chcemy poprawić istnie-
jącą nawierzchnię dróg gminnych 
w Wólce Gostomskiej w kierunku 
na Gostomię i  Alei 2 w miejscowo-
ści Izabelin.
 Na pewno gmina stara się także 

o dofi nansowanie z innych źródeł…

– Oczywiście. Jeśli chodzi o drogi 
to złożyliśmy wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego na dotację na 
drogi w Izabelinie i Wólce Gostom-
skiej wysokości 50 proc. kosztów 
tej inwestycji. O  dofi nansowanie 
będziemy się także wnioskować 
u  wojewody w  ramach Narodo-
wego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych. Chodzi tutaj o  drogi 
w Jastrzębi Starej do miejscowości 
Borowe oraz w Tomczycach Kolo-
nii, którą planujemy wybudować. 
Poza tym staramy się stwarzać takie 
warunki, aby fi rmy, które chcą in-
westować w naszej gminie, znalazły 
odpowiedni klimat do rozwoju.
 Czy widać już efekty…

– Takim przykładem jest obec-
nie rozpoczęcie budowy dużego 

zakładu przez fi rmę One Sp. z o.o. 
należącej do TB Fruit. Ta fi rma 
wykupiła w naszej gminie działkę 
w Brzostowcu i w tym roku rozpo-
częły się prace przy budowie duże-
go i nowoczesnego zakładu prze-
twórczego, który będzie przerabiał 
jabłka na koncentrat. Wiadomo, 
ten region zwany jest jabłkowym 
zagłębiem. O  wielkości zakładu 
może świadczyć fakt, że będzie 
on – według planów – przetwarzał 
od 3,5 do 4 tys. ton jabłek na dobę. 
Zatrudnienie może w nim znaleźć 
od 70 do 100 osób, a gminny bu-
dżet będzie zasilony podatkiem od 
nieruchomości w wysokości około 
1 mln zł. Ale to nie jedyna korzyść 
dla gminy. Mam uzasadnioną na-
dzieję, że w przyszłości do zakła-
dowej oczyszczalni ścieków będą 
mogły być podłączone trzy oko-
liczne miejscowości. Na ten temat 
już są prowadzone rozmowy. W na-
stępnych latach liczymy również 
na zwiększenie gminnego budżetu 
dzięki fi rmie Gaz System, która 
poprowadzi gazociąg przesyłowy 
przez gminę Mogielnica. Z  tego 
tytułu spodziewamy się podatku 
na poziomie pół miliona złotych. 
Na pewno w przyszłości fi nanso-
we korzyści przyniesie także roz-
budowa zakładu Dohler i Refresco. 
Przy okazji muszę jednak dodać, że 
oprócz dochodów musimy również 
szukać oszczędności w gminnym 
budżecie.

Dr Sławomir Chmielewski – burmistrz Mogielnicy

 A gdzie można je znaleźć?

– Już w tym roku wdrażamy pro-
gram oszczędnościowy w oświacie, 
oczywiście uwzględniając fakt, aby 
nie stracił na tym poziom edukacji. 
Decyduje o  tym zresztą zarówno 
reforma systemu oświatowego, jak 
i demografi a. Po prostu nie stać gmi-
ny na utrzymywanie mało licznych 
klas, w  związku z  tym konieczna 
jest pewna reorganizacja. Dotyczyć 
to będzie przede wszystkim dwóch 
największych szkół w Mogielnicy – 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Szkoły Podstawowej nr 2. Podob-
nie jest w oddziałach przedszkolnych. 
Na pewno też reorganizacja obejmie 
Urząd Gminy i Miasta. Nie mówię tu-
taj o drastycznych zwolnieniach, ale 
chociażby o ograniczeniu zatrudnie-
nia z powodu naturalnego procesu 
odchodzenia pracowników na eme-
ryturę czy też, jeśli jest to konieczne, 
zatrudnianiu na to miejsce stażystów.
 Panie burmistrzu. Jesienne wybory 

nie tylko dały panu zwycięstwo, ale 

również wyłoniły nową Radę Gminy 

i Miasta Mogielnica. Jak się panu 

współpracuje z Nową Radą?

– Chciałbym podziękować miesz-
kańcom gminy Mogielnica za wybór 
takiego właśnie składu Rady, bo-
wiem większość radnych to osoby, 
które naprawdę chcą coś dobrego 
zrobić i z  troską patrzą na rozwój 
naszej gminy. 
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiał Bogdan Wyciszkiewicz

Oddany do użytku w ubiegłym roku budynek, którego koszt wyniósł 3,8 mln zł, znacznie poprawił warunki pracy i obsługę interesantów Urzędu Miejskiego

Rada Miejska
(kadencja 2018–2023)

Grzegorz Michalski – Przewodniczący 

Włodzimierz Wasiak – Zastępca Przewodniczącego 

Agnieszka Malinowska, Halina Budzik, Bogdan Irena, Adam Jagieliński,
Bogdan Sawicki, Wiesław Małek, Stanisław Kępka, Edward Kieszek,
Jan Marciniak, Piotr Radecki, Sławomir Baran, Jerzy Marczak, Piotr Nejman
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 

do pracy w delegacji 

w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 

pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi
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zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563
Wydawca: 
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Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
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ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

O G Ł O S Z E N I E
o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjny Nowa Wola, 

gmina Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, województwo mazowieckie

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust 1, w związku z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Grabów nad Pilicą Uchwały Nr 31.205.2018 z dnia 04 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
położony w obrębie geodezyjnym Nowa Wola, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Plan miejscowy obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:
 od północy: granica dz. nr ewid. 140 (droga) z działką nr ewid. 153 i jej przedłużenie przez drogę 

wojewódzką nr 730, dz. nr ewid. 139 do dz. nr ewid. 11 oraz granica 100 m pasa od drogi, dz. nr ewid. 
140, w skład którego wchodzą: część działek nr ewid.: 1/2, 2, 3, 4/8, 5/3, 6,19, 7/2, 8/2, 9/2, 141/2 (droga); 
w całości działki nr ewid. 5/4, 6/16, 6/18, 6/20 i 6/21;

 od wschodu: granica części działki drogowej nr 141/2 z dz. nr ewid. 34/5;
 od południa: granica pasa 100 m pasa od drogi, dz. nr ewid. 140, w skład którego wchodzą: część 

działek nr ewid.: 139 (droga wojewódzka nr 730), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/5, 30/1, 30/2, 31, 32, 
33, 141/2 (droga) oraz w całości dz. nr ewid. 21;

 od zachodu: granica działki nr ewid. 139 (droga wojewódzka nr 730) z działkami 13, 12, 11 oraz 
zachodnia granica dz. nr ewid. 1/2.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:
 w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, 

26-902 Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51
 ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mmatysiak@grabow.pl 

(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym). 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i nu-
mer nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą. 
 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
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X Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego
W Starostwie Powiatu Radomskiego i współdziałających z nim gminach trwają ostatnie przygo-
towania do X Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Impreza jubileuszowa odbędzie się 
8 marca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Początek o godz. 17.

Redakcja Tygodnika Radomskie-
go przyjęła zaproszenie starosty ra-
domskiego Waldemara Trelki do 
objęcia patronatem medialnym tej 
ważnej dorocznej imprezy sporto-
wej. Jej celem jest promocja sportu 
wśród mieszkańców powiatu, jako 
sposobu na spędzanie wolnego 
czasu, a przez to promowanie zdro-
wego stylu życia. Na Gali zostaną 
nagrodzeni i  wyróżnieni najlepsi 
w  2018 roku sportowcy, trenerzy 
i wychowawcy.

Widownię zapełnią laureaci, ich 
trenerzy, wychowawcy, członko-
wie rodzin, przyjaciele i miłośnicy 
sportu z  gmin i  powiatu radom-
skiego. Gościem szczególnym, 
czyli gwiazdą sportową będzie 
Artur Partyka, wicemistrz w  sko-
ku wzwyż z olimpiady w Atlancie, 
zdobywca brązowego medalu na 
olimpiadzie w Barcelonie i 12-krot-

ny mistrz Polski w tej dyscyplinie, 
w tym trzykrotny rekordzista kra-
ju. W części artystycznej wystąpi 
radomska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta GRANDIOSO. 

Przypominamy, że przed rokiem 
wręczono dyplomy i  statuetki mi-
strzom sportu w dwóch kategoriach: 
chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 
2001 i starsi oraz dziewczęta i chłop-

cy urodzeni w 2002 roku i młodsi. 
Chodzi rzecz jasna o  uczniów. 
Uhonorowano też wychowawców 
i  trenerów oraz dyrektorów szkół, 
które uzyskały najlepsze wyniki 
w rozgrywkach fi rmowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy. Gośćmi 
specjalnymi imprezy byli pięściarz 
Grzegorz Skrzecz i  Stanisław Do-
bosz, wiceprezes Polskiego Związku 

Bokserskiego. Imprezę uatrakcyjni-
ły – pokazowy pojedynek bokserki 
pięściarza Grzegorza Skrzecza i ów-
czesnego wicestarosty radomskiego 
Leszka Margasa oraz zespoły: Śpie-
wające „Jedlińskie Raczki”, „Gim-
nastik girls” oraz zawodowa grupa 
taneczno-akrobatyczna „Atelie”.

Oto fotki z  ubiegłorocznej Gali.
 (mk)

Studniówkowe 
reminiscencje
Aby tradycji stało się zadość, na 100 dni przed maturą uczniowie klas czwartych Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi bawili się podczas balu studniówkowego 
w sali bankietowej „Agawa” w Ryszkach. Po czterech latach wytężonej pracy, mogli zapomnieć 
na chwilę o troskach, zmartwieniach i stresie związanym z egzaminami.

Bal studniówkowy uroczyście 
rozpoczęła dyrektor CKZiU Anna 
Dacka, która przywitała uczniów, 
grono pedagogiczne, rodziców oraz 
wszystkich przybyłych gości. Swą 
obecnością zaszczycili nas: Poseł 
na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
Prezes Zarządu Związku Sadow-
ników RP – Mirosław Maliszew-
ski, Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich – Leszek Przybytniak, Staro-
sta Powiatu Grójeckiego Krzysztof 
Ambroziak wraz z małżonką, wie-
loletnia dyrektor CKZiU Danuta 
Borowiec, Przewodniczący Rady 
Rodziców Radosław Rak z  mał-
żonką, Wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców Beata Skiba.

Zgodnie z  tradycją, młodzież 
klas maturalnych uświetniła bal 
studniówkowy tańcząc poloneza. 
Układ choreografi czny przygoto-
wywany był wiele tygodni wcze-
śniej pod kierunkiem pań Anny 
Dacki i Magdaleny Kmidowskiej. 
Mimo tremy i emocji, które towa-
rzyszyły uczniom tego wieczoru, ta-
niec został perfekcyjnie wykonany, 
a podniosły nastrój poloneza udzie-
lił się wszystkim zgromadzonym. 

W  dalszej części uroczystości 
głos zabrała dyrektor Anna Dac-
ka, która życzyła uczniom, aby ich 
wysiłki zaowocowały sukcesem 
podczas egzaminów, a  bal stud-
niówkowy był okazją do wspaniałej 
zabawy. Zaproszeni goście skiero-

wali do młodzieży również wiele 
życzliwych słów, w których wyra-
żali swoje nadzieje na to, iż młodzi 
ludzie uzyskają dobre wyniki na eg-
zaminie dojrzałości, a w przyszłości 

sprostają wyzwaniom, jakie niesie 
dorosłe życie. 

Głos zabrali także przedstawi-
ciele uczniów klas maturalnych, 
którzy wyrazili swoją wdzięczność 

za codzienny trud, poświęcony 
uczniom czas i  serce, jakie im 
okazywali. Gorące podziękowa-
nia złożono na ręce przedstawi-
cieli władz lokalnych: dyrektor 
Anny Dacki, pań wicedyrektor 
– Elżbiety Wojtery i Hanny Rejn-
chard, kierownik ODiDZ Anny 
Zabieglińskiej-Szwedo, wycho-
wawczyń klas – Aliny Majew-
skiej i Magdalenie Kmidowskiej. 
Wyrazem wdzięczności były tak-
że wręczane symboliczne kwiaty.

Po części ofi cjalnej uroczy-
stości, której towarzyszyło wiele 
wzruszeń i emocji przyszedł czas 
na wspólną zabawę. O dobry na-
strój zadbał zespół MAX, który 
zaprezentował wspaniałe prze-
boje – zarówno te najnowsze, jak 
i te trochę starsze, ale cieszące się 
niesłabnącą popularnością. Mło-
dzież skwapliwie wykorzystała 
okazję do szaleństw na parkiecie. 
Humory dopisywały. O regene-
rację nadwątlonych żywiołowy-
mi tańcami sił zadbali rodzice 
i  obsługa sali. Niespodzianką 
przygotowaną przez uczniów 
były scenki prezentujące je-
den dzień z  życia maturzysty, 
które rozśmieszyły i  wprowa-
dziły w dobry humor zarówno 
uczniów, rodziców, jak również 
nauczycieli i zaproszonych gości. 

Efektem tak doskonałej or-
ganizacji balu była wspaniała 
atmosfera, wpływająca na in-
tensywność zabawy. Najbardziej 
wytrwali bawili się do szóstej 
rano!

Teraz maturzystom pozosta-
ło już tylko z równie niesłabną-
cym entuzjazmem przystąpić 
do wytężonej pracy, by rzetelnie 
przygotować się do egzaminów. 
Zapewne czeka ich jeszcze wie-
le trudnych prób, ale pamięć 
o wspaniałej studniówkowej za-
bawie doda im energii i pozwoli 
uporać się z  monotonią szkol-
nych dni.

 Ewa Malowaniec

materiał nadesłany

Promocja 
historycznej 
monografi i

Szydłowiec

15 lutego w Szydłowieckim Cen-
trum Kultury – Zamek odbyła 
się promocja książki pt. „Szydło-
wiecka fara pod wezwaniem św. 
Zygmunta Króla”. Przybyłych 
gości powitała autorka książki – 
Irena Przybyłowska-Hanusz.

Spotkanie promujące najnowszą 
publikację rozpoczęło się hejnałem 
Szydłowca, wykonanym przez Jakuba 
Zyzmana z Miejskiej Orkiestry Dętej. 
W dalszej części programu wystąpili 
młodzi aktorzy z  Grupy Teatralnej 
ZAMCZYSKO: Julia Jaworska, Mo-
nika Tyka oraz Paweł Krupa, którzy 
zaprezentowali fragmenty psalmów 
Jana Lechonia, Jana Kochanowskiego, 
Czesława Miłosza i Romana Brandsta-
ettera. Ponadto uroczystość uświetnił 
tercet w składzie: Tomasz Gil, Zbigniew 
Matla oraz Adrian Dąbek, który wy-
konał najstarszą polską pieśń religijną 
„Bogurodzicę”. Część artystyczna za-
kończyła się występem Chóru Kame-
ralnego GAUDIUM CANTI. Można 
było usłyszeć utwory patriotyczno-re-
ligijne, takie jak polski średniowieczny 
hymn „Gaude Mater Polonia”, polonez 
Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, 
a także „Raz się pytał Krakowiaczek”. 
Następnie przybyli goście udali się na 
poczęstunek, aby w miłej i ciepłej at-
mosferze porozmawiać oraz zakupić 
książkę z  osobistą dedykacją Ireny 
Przybyłowskiej-Hanusz.

Książka opisująca parafi ę szydło-
wiecką pod wezwaniem św. Zygmun-
ta Króla spotkała się z bardzo ciepłym 
przyjęciem oraz ogromnym zainte-
resowaniem lokalnej społeczności. 
Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne publikacje związane z historią 
naszego regionu.
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 Prezes Polskich Portów Lotniczych, Mariusz Szpikowski, podpisał po konferencji prasowej na lotnisku w 
Radomiu umowy z fi rmami, które zajmą się rozbudową lotniska. Dotyczą one między innymi opracowania 
projektu nowego terminala (1,9 mln zł) i robót budowlanych (6,4 mln zł). Rozpoczęcie robót ma nastąpić 
jeszcze w tym roku. Pierwsze loty przewidziane są jesienią 2020 roku. O powadze przedsięwzięcia zaświadczyli 
politycy uczestniczący w konferencji prasowej i w akcie podpisanie pierwszych umów, m.in. Adam Bielan 
Wicemarszałek Senatu RP i Marek Suski Sekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów. 

 Skaryszewskie „Wstępy” odbędą się w tym roku 11 i 12 marca. Tra-
dycyjny Skaryszewski Jarmark Koński będzie imprezą przyjazną dla koni 
i ich prawdziwych miłośników.

 Strażakiem Województwa Mazowieckiego 2018 Roku został rado-
mianin druh Mariusz Zagożdżon. Otrzymał wiele zasłużonych gratulacji 
i nagród. Więcej – na str.  1 TR. Fot.: Stefan Todorski

 W hotelu „AVIATOR” odbyła się Gala Mistrzów Sportu Miasta Radomia. Najlepszych z poszczególnych 
dyscyplin widzimy na pamiątkowym zdjęciu z prezydentem Radosławem Witkowskim.

 Czy 8 marca przywita nas słoneczko i  wiosenne ciepiełko, jak w ostatni dzień lutego? Tego nie wiemy. 
Z pewnością będzie radośnie. Zapowiadają to gospodarze gminy Policzna. Przed rokiem spisali się na medal, 
co widać na zdjęciu.

 Ulicami Radomia i podmiejskimi drogami będą jeździć elektryczne 
autobusy. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił już przetarg na zakup 
10. tego rodzaju pojazdów wraz z tzw. Infrastrukturą. Tworzą ją m.in. 
stacje ładowania akumulatorów. Ten cenny projekt ekologiczny będzie 
sfi nansowany w dużym stopniu z funduszów unijnych.

P O ( d ) G L Ą D Y

Pierwsze lotniskowe projekty...
Przyjazne „Wstępy”

Honory dla Strażaka MazowszaMistrzowie radomskiego sportu

Przed nami Dzień Kobiet
Będą elektryczne autobusy


