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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comPPL przedłużył przetarg

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zadecydo-
wało o przesunięciu terminu składania wniosków w przetar-
gu na wydłużenie pasa startowego na radomskim lotnisku. 
Postępowanie, ogłoszone 13 marca, to już drugi przetarg w tej 
sprawie – pierwszy został unieważniony z powodu zgłoszenia 
się tylko jednego oferenta.

Postępowanie polega na opraco-
waniu dokumentacji projektowej 
– projektu wykonawczego i  spra-
wowanie nadzoru autorskiego dla 
Projektu budowlanego z roku 2018 
oraz realizacja robót budowlanych 
dla inwestycji przebudowy i  wy-
dłużenia drogi startowej w Porcie 
Lotniczym Radom-Sadków.

W zakres prac wchodzi wyko-
nanie wszystkich niezbędnych 
robót do prawidłowego funkcjo-
nowania drogi startowej, zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca będzie musiał wy-
konać wszystkie niezbędne opra-
cowania projektowe, uzyskać na 
rzecz PPL-u wszystkie konieczne 
uzgodnienia, opinie, pozwolenia 
i warunki techniczne.

W przypadku nowego, ogłoszo-
nego w połowie marca przetargu 
na wydłużenie pasa startowego, 
wprowadzono szereg zmian, o któ-
re postulowali wcześniej oferenci. 
M.in. wydłużony został czas reali-
zacji inwestycji do 64 tygodni, zre-
zygnowano z budowy systemu ILS 
kategorii I, a  także umożliwiono 
dokonywanie zmian w  projekcie. 
Zmniejszone zostały również ew. 

kary umowne za niedotrzymanie 
terminów.

Poprzednie postępowanie zosta-
ło unieważnione przez PPL z powo-

du zgłoszenia się tylko jednego ofe-
renta, który w dodatku nie zmieścił 
się w budżecie inwestora, przekra-
czając go... o 200 mln zł. Jedynym 
kryterium, które PPL weźmie pod 
uwagę przy wyborze wykonawcy, 
jest cena. Mimo wprowadzonych 
zmian, uwagę od początku zwracał 
krótki termin składania ofert, dlate-
go PPL zdecydował się zamiast na 
29 marca, wyznaczyć kolejny ter-
min – na poniedziałek, 8 kwietnia.

Strajk nauczycieli

W Radomiu powołano specjalny zespół
W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, prezydent 
Radomia powołał specjalny zespół, który będzie monitorował 
sytuację w radomskiej oświacie.

– Rozumiem rozgoryczenie na-
uczycieli i nie dziwię się stanowi-
sku, jakie wyrazili w referendum. 
Naszym celem jest natomiast 
przede wszystkim zapewnienie 
przedszkolakom i uczniom naszych 
szkół bezpieczeństwa w czasie straj-
ku – mówi Radosław Witkowski.

Prezydent miasta dodaje, że ma 
nadzieję, iż współpraca dyrekto-
rów placówek z przedstawicielami 

komitetów strajkowych będzie się 
układała dobrze i najmłodsi będą 
mieli zapewnioną odpowiednią 
opiekę. – Ważne jest też to, by ro-
dzice na bieżąco byli informowa-
ni o aktualnej sytuacji w danym 
przedszkolu czy szkole – podkreśla 
prezydent.

Pierwsze spotkanie zespołu od-
było się w środę w UM w Radomiu.

 źródło: radom24.pl

Ostateczna decyzja środo-
wiskowa w  kwestii realizacji 
inwestycji zostanie wydana do 
9 maja. Radomskie lotnisko zo-
stanie zburzone i wybudowane 
od podstaw jako zupełnie nowy 
obiekt infrastrukturalny. W toku 
są kolejne umowy, podpisywane 
z  kolejnymi wykonawcami na 
projekt budowy terminala czy 
budynków administracyjnych.

 autor: rynek-lotniczy.pl
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Hubalczyków 
bitwa pod 
Huciskiem
30 marca minie 79. rocznica bitwy pod Huciskiem, którą Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 
pod dowództwem majora Hubala stoczył z Niemcami. Często określana jest jako pierwsza bitwa 
partyzancka II wojny światowej. Pierwsza i, co najważniejsze, wygrana.

Major Henryk Dobrzański-Hu-
bal to europejskiej sławy jeździec, 
zdobywca złotej papierośnicy, po-
zaregulaminowej nagrody w kon-
kursie hippicznym księcia Walii 
w 1925 roku, uczestnik polskiej re-
prezentacji jeździeckiej na między-
narodowych konkursach w latach 
1925–1928, w tym w Olimpiadzie 
w Amsterdamie.

W 1939 roku objął stanowisko 
zastępcy dowódcy 110. Rezerwo-
wego Pułku Ułanów mobilizowa-
nego w Wołkowysku. Po rozwiąza-
niu pułku, z grupą żołnierzy dotarł 
w okolice Warszawy już po kapitu-
lacji stolicy.

Pierwszą walkę z Niemcami sto-
czył na ziemi radomskiej, 1 paździer-
nika 1939 roku, pod Wolą Chodkow-
ską (gm. Kozienice). Jego oddział 
liczył wówczas około 20 ułanów.

W kolejnej potyczce, w listopa-
dzie, oddział stracił prawie wszyst-
kie konie, a  Niemcy ogłosili, że 
banda „Jeźdźca na siwku” została 
rozbita. Nie była to prawda. Od-
dział, liczący wówczas kilkanaście 
osób, zaszył się w gęstych terenach 
leśnych i nie angażował się czyn-
ną walkę. Major Hubal, zgodnie 
z poleceniem wydanym mu przez 
generała Michała Karaszewicz-To-
karzewskiego, przygotowywał się 
do działań wiosennych, kiedy to 
ruszy aliancka ofensywa. 

Niemcy, mimo doskonałej orien-
tacji, że oddział dalej istnieje, nie ata-
kowali go. Przyczyna była prozaicz-
na. Zima 1939 roku była wyjątkowa. 

Pierwsze śniegi spadły już w połowie 
listopada. W grudniu temperatura 
dochodziła do minus 30 stopni. Brak 
aktywności Hubala nie zachęcał ich 

Budowa krytych 
kortów tenisowych
Rozpoczęła się budowa kompleksu trzech krytych kortów tenisowych na Borkach. Inwestycja, 
której koszt wyniesie ok. 2,5 mln złotych ,ma się zakończyć w połowie września br. A to oznacza, 
że sportowcy w nowym obiekcie spędzą już najbliższy sezon zimowy.

 – To inwestycja, którą zapowia-
dałem już podczas otwarcia kom-
pleksu ośmiu odkrytych kortów. 
Myślę, że wszystkim nam zależy na 
tym, by Radom miał jak najwięcej 
nowoczesnych obiektów sporto-
wych. Nowe korty na Borkach na 
pewno będą dodatkowo przycią-
gały radomian nad zalew, który 
w najbliższych miesiącach będzie 
remontowany. Dzięki tej inwestycji 
poprawią się też warunki do upra-
wiania sportu. Bardzo nam zależy 
na tym, by młode pokolenie rado-
mian miało szansę startować w na-
szym mieście do wielkiej sportowej 

kariery – powiedział prezydent Ra-
dosław Witkowski.

Na Borkach funkcjonuje obec-
nie osiem kortów o  nawierzchni 
z  mączki ceglanej oraz budynek 
o powierzchni ok. 600 m. kw. z pełną 
infrastrukturą i zewnętrzną trybuną, 
w którym znajdują się m.in. szatnie, 
magazyn sprzętu, pokoje dla trene-
rów, sędziów, sala konferencyjna 
i recepcja. Zimą tenisiści zmuszeni 
byli jednak korzystać z kortów pod 
tzw. balonem. – Współpraca ze śro-
dowiskiem tenisowym na każdym 
etapie realizacji poprzedniego za-
dania układała się wzorowo. Gdy 
więc tylko pojawiła się możliwość, 
zdecydowaliśmy się na wybudowa-
nie kolejnego obiektu. Sprawi on, 
że nasza oferta tenisowa zostanie 
uzupełniona i zoptymalizowana – 
podkreśla Grzegorz Janduła, prezes 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Radomiu.

Postępowanie przetargowe na 
zaprojektowanie i  realizację hal 
tenisowych na Borkach wygrała 
fi rma Sport Halls z  Wrocławia. 

Przy ul. Bulwarowej powstaną trzy, 
połączone ze sobą hale wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną. 
W każdej z nich znajdzie się kort te-
nisowy z certyfi kowaną nawierzch-
nią akrylową. Korty będą posiadać 
kategorię medium lub medium/fast 
potwierdzoną stosownym certyfi -
katem ITF.

Zespół obiektów zajmie po-
wierzchnię ok. 2100 m kw. Poszcze-
gólne hale będą miały 37 m długości, 
ok. 19 metrów szerokości oraz 8 me-
trów wysokości. Zostaną wybudowa-
ne w systemie półbeczek z łukowatą 
konstrukcją przykrytą membraną 
z podwójną powłoką PCV. W okre-
sie zimowym będą ogrzewane. Dzięki 
systemowi otwieranych boków kon-
strukcji, obiekt będzie mógł być uży-
wany również latem.

Koszt realizowanego zadania wy-
nosi blisko 2,5 mln złotych. MOSiR 
będzie starał się o dofi nansowanie 
inwestycji z  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Może ono wynieść na-
wet do 50 procent. 

 radom.pl

do uganiania się za nim po śniegu. 
Czekano do wiosennej odwilży. 

Z końcem marca 1940 rozpoczę-
to akcję. Według doniesień szpie-
gów oddział przebywał w rejonie 
wsi Gałki (gm. Gielniów) i Huciska 
(gm. Przysucha). Do obydwu tych 
wsi skierowano dwie kompanie 
Policji i SS. O ile w Gałkach akcja 
przebiegła sprawnie i aresztowano 
44 chłopów, o  tyle zaskoczeniem 
dla Niemców była walka, która roz-
pętała się pod Huciskiem. Z póź-
niejszych opracowań dowiadujemy 
się, że przeciw hubalczykom skie-
rowano ogromne siły. Zastanowić 
się można, gdzie się one podziały, 
skoro Niemcy po godzinnym boju 
z grupą licząco około 100 polskich 

żołnierzy, zrezygnowali z  walki 
i opuścili w popłochu pole bitwy.

Bój pod Huciskiem był zwycię-
ski, ale jego konsekwencje tragiczne. 
11 kwietnia spacyfi kowano ponow-
nie wieś Gałki. W tym samym dniu 
spalono wsie Skłoby i Huciska. 

Przez wiele lat nie mogły się one 
podźwignąć ze zniszczeń, a i wła-
dze ludowe nie kwapiły się z udzie-
leniem pomocy. Dopiero pod ko-
niec lat pięćdziesiątych, działania 
kombatantów i  dziennikarzy do-
prowadziły do akcji ratowania tzw. 
„hubalszczyzny”, to jest terenów 
objętych walkami hubalczyków 
i  wielu innych oddziałów party-
zanckich Armii Krajowej. 

 Jacek Lombarski

Ostatnie przedwojenne zdjęcie majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala

Niemiecki samochody spalone w bitwie pod Huciskiem

Pacyfi kacja wsi Skłoby
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Powiat Zwoleński

Szkolny gabinet stomatologiczny 
uroczyście otwarty!
26 marca zainaugurowano działalność szkolnego gabinetu stomatologicznego, wyposażonego 
w sprzęt z najwyższej półki. Bezpłatną opieką dentystyczną zostaną objęte dzieci i młodzież z dzie-
sięciu placówek oświatowych z terenu gminy Zwoleń. Samorząd powiatu zwoleńskiego pozyskał na 
ten cel 104 tysiące złotych dofi nansowania, a z własnego budżetu przeznaczył blisko drugie tyle.

Gabinet mieści się w  budyn-
ku internatu przy Zespole Szkół 
Rolniczo-Technicznych przy ul. 
Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu. 
Prowadzeniem poradni zajmie się 
Centrum Medyczne Corten Medic.

Wydarzenie dużej wagi

Uroczyste otwarcie swoją obec-
nością uświetnili: starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak, wicestarosta Wal-
demar Urbański, burmistrz Zwo-
lenia Arkadiusz Sulima, zastępca 
burmistrza Grzegorz Molendowski, 
dyrektor Corten Medic Tomasz Si-
kora, dyrektor radomskiej delegatury 
NFZ Andrzej Cieślik, radni powiatu 
zwoleńskiego, dyrektorzy Liceum 
Ogólnokształcącego i  Zespołu Szkół 
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, 
przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych z terenu powiatu zwoleńskie-
go oraz mieszkańcy.

Gościom za przybycie podzię-
kował starosta zwoleński Stefan 
Bernaciak: – Dla miasta Zwoleń 
i  powiatu zwoleńskiego otwarcie 
szkolnego gabinetu stomatolo-
gicznego jest bardzo ważnym wy-
darzeniem. Jest to pierwsza tego 
typu poradnia w powiecie, ale mam 
nadzieję, nie ostatnia. Jestem prze-
konany, że gabinet będzie dobrze 
służył przedszkolakom i uczniom 
lokalnych szkół. Objęcie dzieci 
i  młodzieży efektywną pomocą 
stomatologiczną jest bardzo ważne, 
dlatego cieszymy się, że udało nam 
się taki projekt zrealizować. 

Głos zabrał także wicestarosta 
Waldemar Urbański: – Wystarczy-
ły nam tylko trzy miesiące, aby ten 
gabinet uruchomić i dzisiaj oddać 
go dyspozycji pracowników Corten 
Medic, którzy zajmą się leczeniem 

zębów dzieci i młodzieży szkolnej. 
Realizacja projektu wymagała du-
żej determinacji, ale jesteśmy zado-
woleni, że mogliśmy odpowiedzieć 
na zapotrzebowanie mieszkańców 
regionu.

W  imieniu Centrum Medycz-
nego Corten Medic przemawiał 
dyrektor Tomasz Sikora: – To 
szczególny dzień dla zespołu Cor-
ten Medic. Działamy na rynku 
już 25 lat i skutecznie realizujemy 
profilaktykę przeciwpróchniczą 
i  problemu uzębienia, a  więc ten 
obszar jest nam bardzo dobrze 
znany. Dzięki wspólnej, wytężonej 
pracy starosty, wicestarosty i wielu 
zaangażowanych w  projekt osób, 
możemy dzisiaj zainaugurować 
pracę gabinetu. Biorąc pod uwagę 
skalę zagrożenia próchnicą u dzieci 
i młodzieży, jestem przekonany, że 
jest on bardzo potrzebny.

Przecięcie wstęgi, zwiedzanie 
wnętrz poradni i konferencja

Podczas tak ważnego wydarzenia 
nie mogło zabraknąć tradycyjnego 
przecięcia wstęgi, inaugurującego 
działalność gabinetu. Ofi cjalnego 
otwarcia dokonali: starosta Stefan 
Bernaciak, wicestarosta Waldemar 
Urbański, burmistrz Arkadiusz Su-
lima, dyrektor Arosław Jakóbik, dy-
rektor Andrzej Cieślik oraz dyrektor 
Tomasz Sikora. Po tej symbolicznej 
chwili przyszedł czas na zwiedza-
nie pomieszczeń, zapoznanie się ze 
sprzętem, kadrą medyczną i ofertą 
usług, które będą tu świadczone.

Po części ofi cjalnej odbyła się 
konferencja, podczas której przed-
stawiono istotę zrealizowanego 
projektu. Starosta dziękował kie-
rownictwu Zespołu Szkół Rolni-

czo-Technicznych w  Zwoleniu, 
kierownictwu Sanepidu i  Corten 
Medic za wymierną pomoc w reali-
zacji tego przedsięwzięcia. Wskazał 
również na szczególne zaangażowa-
nie w fi nalizację zadania wicestaro-
sty Waldemara Urbańskiego.

Głos zabrał także wicestarosta, któ-
ry przytoczył historię powstawania ga-
binetu i podziękował koordynatorce 
projektu Elżbiecie Makuch oraz radzie 
powiatu, która przeznaczyła środki 
na wykonanie remontu pomieszczeń 
przychodni stomatologicznej.

Dofi nansowanie, 
kompleksowy remont 
i zakup nowoczesnego sprzętu

Przypomnijmy, powiat zwoleński 
znalazł się w wąskim gronie bene-
fi cjentów ministerialnego progra-
mu, którego celem jest zapewnienie 
uczniom dostępu do świadczeń sto-
matologicznych oraz objęcie jak naj-
liczniejszej grupy dzieci i młodzieży, 
a  także ich rodziców i  opiekunów 
edukacją zdrowotną. Pozyskana ze-
wnętrzna pomoc fi nansowa wyniosła 
103 tys. 992 złote. Kwota ta została 
przeznaczona na wyposażenie gabi-
netu i realizację projektu edukacyjne-
go, który był prowadzony w ramach 
programu poprawy dostępności 
do świadczeń stomatologicznych 
uczniów w wieku od 3 do 19 lat.

Przed zakupem sprzętu i  wy-
posażenia gabinetu, lokal prze-
znaczony dla poradni stomatolo-
gicznej musiał przejść gruntowną 
modernizację, dzięki której został 
dostosowany do przepisów Mini-
stra Zdrowia. Remontem objęto 
pomieszczenia gabinetu, pocze-
kalni, pomieszczenia socjalnego, 
zaplecza technicznego i  dwóch 

łazienek, które przystosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 95 tys. 
złotych i w całości został pokryty 
z budżetu powiatu zwoleńskiego.

W świeżo wyremontowanej po-
radni stanął nowoczesny sprzęt 
i niezbędne wyposażenie. 

Przedszkolaki 
pierwszymi pacjentami

Poradnia stomatologiczna będzie 
otwarta pięć dni w tygodniu, zarów-
no w godzinach porannych, jak i po-
południowych. Stomatolodzy będą 
pracować przez 6 godzin dziennie, 
zaś asystentka stomatologiczna do-
stępna będzie nieco dłużej. Godziny 
otwarcia poradni zostaną ustalone 
i podane na początku kwietnia. We-
dług wstępnie rozpisanego harmo-
nogramu, gabinet jako pierwsi, jesz-
cze w marcu, odwiedzą podopieczni 
Niepublicznego Przedszkola „Sło-

neczko” w Zwoleniu. – Sukcesywnie 
poradnię będą odwiedzali wszyscy 
uczniowie i wychowankowie szkół 
i przedszkoli z terenu gminy Zwo-
leń. Będą to przedszkola publiczne, 
niepubliczne, szkoły podstawowe 
i szkoły średnie, w sumie dziesięć 
placówek. Pierwsza wizyta bę-
dzie traktowana jako kontrolna, 
a  w  przypadku konieczności dal-
szego leczenia, pacjenci zostaną 
umówieni na kolejne spotkania – 
poinformowała Elżbieta Makuch, 
koordynatorka projektu, inspektor 
Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

– Cieszymy się, że udało nam się 
pozyskać dofi nansowanie na utwo-
rzenie gabinetu, sprawnie przepro-
wadzić realizację zadania i  objąć 
bezpłatna opieką stomatologiczną 
dzieci i młodzież z regionu – pod-
sumował starosta Stefan Bernaciak.

 Mirosława Gregorczyk
www.zwolenpowiat.pl
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Działo się 
w Bartodziejach...
Na chwilę w przydworskim parku w Bartodziejach fi kcja zamieniła się w rzeczywistość. 
Na malowniczej skarpie starły się ze sobą oddziały kawalerii i piechoty polskiej z kozakami. 
Tętent kopyt końskich, szczęk szabel i wystrzały armatnie obudziły wyobraźnię.

156. rocznicę Powstania Stycz-
niowego w Gminie Jastrzębia po-
stanowiono uczcić inscenizacją 
historyczną. Areną zmagań sił 
polskich powstańców i rosyjskich 
kozaków stał się park i  stawy na 
zapleczu dworu w Bartodziejach. 

Na zaproszenie wójta gminy 
Wojciecha Ćwierza i Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju i Promocji 
Wsi Bartodzieje oraz dzięki uprzej-
mości Tomasza Pawelca, właściciela 
dworu, w niedzielę, 24 marca, na 
terenie parku zgromadził się tłum 
widzów spragnionych mocnych do-
znań. A tych nie brakowało. 

Około dwudziestu koni, cztery 
armaty i  wspaniałe gonitwy, za-
pewniły niezapomniane wrażenia. 
W szrankach stanęli naprzeciw sie-
bie kawalerzyści z 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki-Letnisko 
(po stronie rosyjskiej) i z 11. Pułku 
Ułanów Legionowych z  Radomia 
(po stronie polskiej).

Kawalerią rosyjską dowodził 
Paweł Kibil. Dowództwo nad po-
wstańczą jazdą objął Michał Wol-
ski ze Stadniny w Gulinie. W nie-

przechodziły oddziały Dionizego 
Czachowskiego i  Kononowicza 
i Grylińskiego. Część powstańców 
pozostała tu na zawsze. Spoczęli 
w mogile w parku, na której jeszcze 
w latach 90. stał krzyż i tam gdzie 
dziś stoi kapliczka, przy remizie 
OSP w Bartodziejach.

Jest jeszcze jedna pamiątka po-
wstańcza. Do dziś powtarzana le-
genda o skarbie ukrytym na terenie 
parku. Nikt go co prawda nie wi-
dział, ale legenda wciąż żyje, tak jak 
pamięć o Powstaniu Styczniowym.

 Jacek Lombarski

Widownia dopisałaPrezentacja kawalerii po inscenizacji

Potyczka kawalerii

wielkiej licznie wystąpiła również 
piechota powstańcza pod wodzą 
Bartosza Bednarczyka. Artyleria 
przybyła na inscenizację należała 
do radomskiego 27. Pułku Ułanów 
im. Króla Stefana Batorego. 

Niewątpliwą atrakcją dla miejsco-
wych widzów, był występ w roli lud-
ności wiejskiej, członków Zespołu 
Ludowego „Bartodziejaki”. 

Czy jednak w 1863 roku Barto-
dzieje były świadkiem potyczki? 

Nie i stąd stwierdzenie, że „fi kcja 
zamieniła się w  rzeczywistość”. 
Za sprawą inscenizatorów, kie-
rowanych przez Przemysława 
Bednarczyka, nadrobiono to nie-
dopatrzenie powstańców stycz-
niowych. Jednak powstańcy byli 
w Bartodziejach i są tego ślady po 
dziś dzień. To tutaj właśnie leczyli 
rany powstańcy z  oddziału Nar-
cyza Figietty po ataku na Jedlnię 
w nocy z 22 na 23 stycznia. Tędy 

Kozacy – 22. Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko

„Bartodziejaki” wzięci w rosyjską niewolę

Sołtys z Bartodziejów prowadzony na katorgę

Kawaleria powstańcza – 11. Pułk Ułanów Legionowych z Radomia
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Pracę łączy 
z pasją
Rozmawiamy z Małgorzatą Siekut, opiekunką świetlicy „Cyberia” 
w Grabowie nad Pilicą – radną Rady Powiatu Kozienickiego.

 Pani Małgorzato, w ubiegłorocz-
nych październikowych wyborach 
samorządowych zdobyła pani mandat 
radnego Rady Powiatu Kozienickiego. 
To pierwsza pani kadencja w samo-
rządzie powiatowym?

– Tak, pierwsza. Z wdzięcznością 
za zaufanie wyborców i z satysfak-
cją przyjęłam ten mandat. Pracuję 
w  komisjach oświaty i  rolnictwa. 
Ponadto zostałam też wybra-
na w  skład Zarządu Powiatu. To 
ogromna odpowiedzialność, ale ja 
lubię pracę na rzecz ludzi. Zawsze 
tak było, że jeśli mogłam coś zrobić 
dla innych, to zwyczajnie czułam 
się szczęśliwa i silniejsza. Wzorem 
dla mnie zawsze byli moi rodzi-
ce, którzy społecznie pracowali 
w  miejscowej parafi i i  nie tylko. 
W sposób naturalny, jako osoba do-
rosła, przyjęłam taki model życia. 
Mam za sobą pracę w kozienickim 
Domu Pomocy Społecznej. Praca 
tam, z ludźmi chorymi, starszymi 
nauczyła mnie pokory i wrażliwo-
ści na los osób starszych. Chciała-
bym uniknąć patosu używając ta-
kich stwierdzeń, ale inaczej swoich 
uczuć nie potrafi ę określić. Lubię 
pracę z seniorami. Chyba po prostu 
kocham ludzi. Wierzę, że zaufanie, 
którym obdarzyli mnie wyborcy 
w  wyborach do samorządu po-
wiatowego to konsekwencja mojej 
dotychczasowej działalności zawo-
dowej i społecznej również w rodzi-
mej gminie – Grabowie nad Pilicą. 
Jestem mieszkanką Grabowa, tu są 
moje korzenie i tu jest moje praw-
dziwe życie. Nie zapominam o tym 
także wtedy, gdy jako radna powia-
towa uczestniczę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących mieszkańców 
całego powiatu kozienickiego.
 Odłóżmy wobec tego na chwilę spra-

wy związane z pani pracą w powiecie 
i zatrzymajmy się w Grabowie. Spotka-
łyśmy się w wyjątkowym miejscu....

– Wyjątkowym, bo bardzo mi 
bliskim. Tu pracuję na co dzień. 
Opiekuję się świetlicą „Cyberia”, 
w  pełnej nazwie: Centrum Ak-
tywizacji Społeczności Lokalnej. 
Świetlica, dzięki staraniom Urzędu 
Gminy, jest doskonale wyposażona 
w nowoczesny sprzęt audiowizual-
ny i służy mieszkańcom – dzieciom, 
młodzieży i  osobom dorosłym. 
Mnie cieszy każda inicjatywa, któ-
rą mogę tu z bywalcami świetlicy 
zrealizować. A pomysłów nam nie 
brakuje.
 Proszę się zatem podzielić z czytel-

nikami naszego tygodnika informacją 
o tym, co w „Cyberii” dzieje się...

– Jak wspomniałam, „Cybe-
ria” otwarta jest dla mieszkańców 
w różnym wieku. Głównym jej be-
nefi cjentem są dzieci i  młodzież. 
Mogą tu odrabiać lekcje, korzystać 
z internetu i czynnie spędzać wol-
ny czas. Realizujemy też projekty 
dla konkretnych grup uczniów, 

w oparciu o współpracę z miejsco-
wymi szkołami. I  jest to na przy-
kład grafi czne wykonywanie róż-
nych zadań, czy też zupełnie z innej 
dziedziny, uczestnictwo w okolicz-
nościowych imprezach szkolnych 
lub parafi alnych. Cóż, lubię mu-
zykę i  lubię śpiewać. Utrzymuję 
kontakt z działającymi zespołami 
muzycznymi, a w fazie organizacji 
jest kolejny. O szczegółach będzie 
można mówić nieco później, ale 
nie będę ukrywać, że ten nowo 
powstający jest bardzo bliski mo-
jemu sercu. Tworzą go bowiem 
seniorzy, których celem jest popu-
laryzacja muzyki ludowej i tradycji 
regionalnych. Dzięki współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Pusz-
cza Kozienicka” i wsparciu Urzędu 
Gminy w Grabowie, działające przy 
„Cyberii” Stowarzyszenie „Zacisz-
na Przystań” otrzymało 20 tysięcy 
złotych dofi nansowania na zakup 
strojów dla tego zespołu. W  tym 
miejscu muszę podkreślić, że obok 
działań na rzecz dzieci i młodzie-
ży „Cyberia” prowadzi też Klub 
Seniora.
 Pani wszechstronność może zadzi-

wiać. Samorządowiec, działacz spo-
łeczny, w dodatku śpiewający. Kryje 
pani jeszcze jakieś pasje?

– Nie kryję, bo ci co mnie znają 
wiedzą, że do moich pasji zaliczam 
też konie. Pracowałam jakiś czas 
w  Stowarzyszeniu EQUISPORT, 
w  Sielance k. Warki. Cieszę się, 
że miłością do koni pała też moja 
córka. Ponadto należę do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grabowie 
i  ogromnie jestem dumna z  tego 
członkowstwa. Uprzedzę pani py-
tanie, nie, nie brałam dotychczas 

udziału w  akcji gaśniczej. Jestem 
jednak jako junaczka OSP do tego 
przygotowana.
 Jest pani bardzo związana ze swo-

ją rodzinną gminą. Jak pani przyjęła, 
jako mieszkanka, przyjęty w budże-
cie gminy na 2019 rok plan zadań 
inwestycyjnych?

– Zakres tych zadań w  mojej 
ocenie odpowiada aktualnym po-
trzebom mieszkańców. Dobrze, 
że kontynuowana będzie budowa 
kanalizacji sanitarnej w Grabowie, 
budowa oczyszczalni przydomo-
wych w wielu miejscowościach na 
terenie gminy, że będą dobudowy-
wane kolejne odcinki sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, a  także 
poprawiany stan dróg w  gminie. 
W budżecie wymienia się na przy-
kład drogę gminną Wyborów – 

w Augustowie. To bardzo potrzeb-
ne inwestycje.
 Wracając do pani obowiązków rad-

nego powiatowego. Wymagają one 
szerszego spojrzenia, poza granice 
własnej gminy. Aktualnie jednym 
z bardzo ważnych problemów, nad 
którymi dyskutuje Rada Powiatu, 
jest sytuacja szpitala w Kozienicach...

– Samodzielny Publiczny Ze-
spół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Kozienicach ma około 9 mln 
złotych straty tylko za 2018 rok. To 
najwyższa w historii funkcjonowa-
nia szpitala strata fi nansowa. To nie 

wszystko. Oprócz tego szpital zale-
ga wierzycielom ok. 52 miliony zło-
tych. Stąd problem jest naprawdę 
poważny. Władze powiatu szukają 
jego rozwiązania. Pojawiła się pro-
pozycja dotycząca przekształceniu 
szpitala w spółkę ze 100% udziałem 
gminy – miasta Kozienice, przy za-
łożeniu, że dług pozostaje na kon-
cie powiatu. Takiemu rozwiązaniu 
jestem przeciwna. Powiatu nie stać 
na poradzenie sobie z takim zadłu-
żeniem. W międzyczasie, w gronie 
radnych i  członków Zarządu Po-
wiatu Kozienickiego, odwiedziłam 
dwa dobrze funkcjonujące ośrodki 
zdrowia: Szpital w Świeciu zarzą-
dzany przez Grupę Nowy Szpital 
Holding S.A. i Szpital Powiatowy 
w Pułtusku prowadzony przez dr n. 
med. Roberta Gajdę (Gajda-Med). 
Uczestniczyłam też w rozmowach 
z tamtejszymi władzami powiato-
wymi. Dostrzegłam bardzo dobrą 
organizację pracy i świetnie funk-
cjonującą wzajemną, pomiędzy 
dyrekcją, lekarzami i pacjentami, 
komunikację. Uważam, że takie 
aspekty jak organizacja pracy, ko-
munikacja, jasno określone kom-
petencje powinny być brane pod 
uwagę w poszukiwaniu rozwiązań 
dla kozienickiego szpitala. Zawsze 
jestem po stronie ludzi, dodam 
najuboższych, których nie stać na 
leczenie w prywatnych lecznicach. 
Dla tej grupy chorych istnienie 
szpitala powiatowego to często 
kwestia życia. Na pewno aktyw-
nie będę uczestniczyła w pracach 
naszego powiatu, by wypracować 
najlepsze rozwiązanie problemu. 
Trzeba jednak mieć świadomość, 
że takie rozwiązanie nie pojawi się 
z dnia na dzień.
 Jaką refl eksją mogłybyśmy zakoń-

czyć naszą rozmowę?
– Może taką, że potrzeby ludzkie 

są analogiczne wszędzie, w każdej 
gminie na terenie powiatu. To zro-
zumiałe, że na forum Rady Powia-
tu musimy wyznaczać priorytety 
i uchwalać te zadania do realizacji, 
które są najważniejsze z punktu wi-
dzenia globalnego rozwoju powia-
tu. Nie zawsze możemy kierować 
się sercem i przywiązaniem do gmi-
ny, z której pochodzimy. Jako radni 
powiatowi mamy obowiązek dbać 
o cały powiat. Zapewniam jednak, 
że Grabów nad Pilicą zawsze będzie 
najbliższy mojemu sercu. To mój 
dom.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi

Małgorzata Siekut opiekuje się świetlicą „Cyberia”

Grabów Nowy, czy drogi w miej-
scowościach Dąbrówki, Wyborów, 
Grabów Zaleśny. Tu podkreślę, że 
gmina uchwaliła też przekazanie 
dotacji celowej w  kwocie 100 ty-
sięcy złotych na przebudowę jednej 
z dróg powiatowych, przebiegają-
cych przez teren gminy Grabów 
nad Pilicą. Jako radna powiatowa 
będę uczetniczyła w podjęciu de-
cyzji, na przebudowę której z dróg 
powiatowych będzie przyznana ta 
dotacja. Na pewno na tę, która jest 
szczególnie ważnym szlakiem ko-
munikacyjnym dla mieszkańców. 
Ponadto cieszy nas wszystkich, że 
w  planie inwestycyjnym gminy 
jest budowa szkolnej hali wido-
wiskowo-sportowej w  Grabowie 
oraz wykonanie nawierzchni poli-
uretanowej na boisku przy szkole 

Pani Małgorzata ceni sobie współpracę z członkami Klubu Seniora „Zaciszna Przystań”
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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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„Ja w Internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa nr III: 

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25. roku życia mieszkańcy Gminy Skaryszew, 
w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia odbywać się 
będą w trzech punktach na terenie gminy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym, 
Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu, Lokalna Grupa Działania „Wspólny 
Trakt” z siedzibą w Skaryszewie. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Trakt”.
Szkolenia trwają od lutego br. do 31 lipca 2019 r. Prowadzone są w wymiarze co najmniej 

12 godzin zegarowych (szkolenia 2-dniowe po 6 godzin lub szkolenie 4-dniowe po 3 godz.) i grupach 
12-osobowych (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie tematycznym: 
Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje fi nanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach 

społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Organizator zapewnia:
• materiały szkoleniowe,
• catering,
• laptop dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia.
• Certyfi kat kończący szkolenie.
Kwestionariusz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ska-

ryszew, LGD „Wspólny Trakt” lub do odebrania w Kancelarii Urzędu.
Formularz można przesłać drogą elektroniczną pod adresem: jawinternecieskaryszew@onet.pl 

lub przynieść osobiście do: Lokalnej Grupie Działania „Wspólny Trakt” ul. Wojska Polskiego 5, 
26-640 Skaryszew, Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie – Kancelaria lub Sekretariat.

Więcej informacji pod numerem telefonu 733-828-933.

Trwają szkolenia w Gminie Skaryszew 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 
„Ja w Internecie”. 

Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa

Kościół w Jedlińsku 
otrzyma ponad 1,5 mln zł

Wojtek zwycięzcą 
powiatowych eliminacji! 

XVII-wieczny kościół parafi alny w Jedlińsku przejdzie głęboką 
termomodernizację dzięki dotacjom udzielonym przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem tej inwestycji 
jest Parafi a Rzymskokatolicka pw. 
św. Apostołów Piotra i  Andrzeja 
w  Jedlińsku. Umowa podpisana 
z  NFOŚiGW przez proboszcza 
ks. Grzegorza Wójcika, reguluje 
przekazanie dotacji w  wysokości 
1 536 442 zł. Całkowity koszt pro-
jektu będzie wynosił 1 707 160 zł.

Główne cele przedsięwzięcia, 
tj. zmniejszenie zużycia energii 
w obiekcie i redukcja emisji CO

2
, 

zostaną osiągnięte m.in. poprzez 
docieplenie stropu poddasza war-
stwą wełny mineralnej, budowę 
nowego źródła ciepła (pompa cie-
pła gruntowa). Ponadto zostanie 

wykonana instalacja ogrzewania 
podłogowego. Oświetlenie żarowe 
zostanie wymienione na energo-
oszczędne LED i  będą zainstalo-
wane panele fotowoltaiczne

Inwestycja ma się zakończyć 
do końca marca 2020 r. Wśród 
zysków środowiskowych przewi-
duje się zmniejszenie emisji CO

2
 

o 197,45 Mg/rok oraz zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej w budyn-
kach publicznych o 930,80 GJ/rok. 
Ilość energii cieplnej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych sięgnie 
159,98 GJ/rok, a ilość energii elek-
trycznej 18,09 MWh/rok.

 źródło: radom24.pl

W marcu br., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu 
odbyły się powiatowe eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Naszą szkołę – Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego w  Nowej 
Wsi – reprezentowali uczniowie: Patrycja 
Kępka (kl. II technikum spedycyjnego) 
oraz Wojciech Dominiak (kl. IV techni-
kum ogrodniczego). 

Zgodnie z  regulaminem, turniej po-
dzielony został na dwa etapy. Pierwszym 
etapem był test wiedzy, składający się z 30 
pytań zamkniętych. Etap drugi były to eli-
minacje ustne, do których zakwalifi kowa-
ły się osoby z największą ilością punktów 
z testu pisemnego. Z naszej szkoły do etapu 
drugiego awansował Wojciech Dominiak, 
który ostatecznie wygrał cały konkurs 
w swojej kategorii wiekowej (szkoły po-
nadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne).

Wojtek będzie reprezentował Powiat 
Grójecki na etapie wojewódzkim Turnieju. 
Serdecznie gratulujemy!

 Paulina Kopczyńska, CKZiU

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
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: 

WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 

Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com
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 W marcu 2018 r. „TR” współpatronował inicjatywie, która doprowadziła 
do nadania przez Radę Miejską w Radomiu przedwojennemu i powojennemu 
budowniczemu grodu nad Mleczną, Józefowi Grzecznarowskiemu, tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Radomia. Inicjatorzy w niewiele zmienionym 
składzie i patroni medialni uczestniczą tym razem w ciekawej grze o nazwie 
„Śladami Marii Kelles-Krauz”, przypominającej i honorującej radomiankę, 
która 1 kwietnia 1919 roku jako pierwsza kobieta w Polsce stanęła na czele 
samorządu. Została wybrana Przewodniczącą Rady Miejskiej w Radomiu 
i pełniła tę funkcję przez dwie kadencje. W styczniu 1946 roku Pani Maria 
wyjechała do Danii, gdzie jej mąż objął stanowisko ambasadora Polski i peł-
nił go do 1954 roku. Pani Maria, chcąc być użyteczną dla kraju, nauczyła się 
języka i została cenioną tłumaczką literatury duńskiej na język polski. Dlatego 
ważnym Patronem Honorowym radomskiej „Gry” jest Ambasada Królestwa 
Danii w Warszawie. Warto więc w niej uczestniczyć, by poznać bohaterską ra-
domiankę, która w czasie I wojny światowej była w Radomiu Przewodniczącą 
Ligii Kobiet Pogotowia Wojennego. Nieprzypadkowo mamy w Radomiu ulicę 
Kelles-Krauza. Więcej na temat Gry na stronie: www.tygodnikradomski.com

 90-letni doktor nauk humanistycznych Stanisław Ośko pochodzi 
spod Garwolina, lecz życie zawodowe i polityczno-społeczne działacza 
ludowego i samorządowego koncentrował w Radomiu i na terenie byłego 
województwa radomskiego. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1950 roku 
w Wyśmierzycach i w tym miasteczku pełnił funkcję radnego. Jego dorobek 
dydaktyczno-naukowy to m.in. promowanie 315 ekonomistów i nauczy-
cieli, współautorstwo 7 książek i autorstwo około 250 artykułów. Społeczny 
to m.in. szefowanie Zarządowi Wojewódzkiemu PSL w Radomiu. Boga-
tą listę odznaczeń otwiera Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
a dorobek rodzinny Stanisława i jego małżonki Elżbiety to trzej synowie, 
pięciu wnuków i czterech prawnuków. Uroczystość jubileuszowa Stanisława 
Ośko była częścią programu Samorządowego Kongresu Ziemi Radomskiej 
2019. Jubilata honorowali czołowi działacze PSL kraju, a w imieniu Prezy-
denta Radomia – nowo mianowana wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, 
kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Na fotce 
– honoruje właśnie dziarskiego jubilata, wciąż aktywnego Honorowego 
Prezesa Zarządu Miejskiego PSL w Radomiu i naukowca.

 11 marca Dzień 
Sołtysa świętowali 
w  siedzibie Gmin-
nej Biblioteki Pu-
blicznej gospodarze 
sołectw i  samorzą-
dowcy gminy Za-
krzew. Towarzyszy-
li im goście, m.in. 
poseł Andrzej 
Kosztowniak oraz 
chór i kapela z po-
bliskich Bieniędzic. 
Było uroczyście 
i radośnie.

 Strzelą? Nie strzelą? Strzeliły. 
I  to tak, że aż w uszach dzwoniło 
tym, którzy stali zbyt blisko.
Chyba szczęście w  nieszczęściu, 
że w  bartodziejskim dworze nie 
ma szyb. Poleciałyby z brzękiem. 
Leszek Marcinkiewicz ze swoimi 
artylerzystami z 27. Pułku Ułanów 
im. Króla Stefana Batorego dał na 
komendę Przemysława Bednar-
czyka wiwat wielokrotnie. Jedynie 
wiwat, ponieważ na szczęście kule 
nie świstały w powietrzu.

 Jak na ludowo, to na ludowo. 
Nie mogło na „Wstępach” w Ska-
ryszewie zabraknąć delegacji 
z Lesiowa (gm. Jastrzębia). Bawili 
się wspaniale przed sceną razem 
z przedstawicielami innych zespo-
łów ludowych, a później na scenie, 
zabawiając licznie przybyłych na 
coroczne „końskie święto” gości.

 Grają, śpiewają i tańczą, a teraz okazuje 
się jeszcze, że nie jest im straszna gra aktor-
ska i to w ekstremalnych warunkach. Ryzy-
kując zdrowiem, niczym kaskaderzy, „Bar-
todziejaki” podczas inscenizacji w parku 
wspaniale odegrali rolę ludności wiejskiej 
żegnającej powstańców styczniowych i nie-
bojącej się kopyt kozackiej kawalerii. To 
jednak nie wszystko. Kiedy trzeba, potrafi ą 
przygotować smaczne przekąski i z wdzię-
kiem podać je uczestnikom festynu.

P O ( d ) G L Ą D Y

Dziarski 90-latek

W Dniu 
Sołtysa...

Ukryty talent 
Bartodziejaków

Lesiowiacy 
na Wstępach

Kanonierzy 
ognia!


