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Czytelnikom, Przyjaciołom i Reklamodawcom
serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, 
pełnych wiosennego nastroju i rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkanocnych

składa Zespół 

Tygodnika Radomskiego

Mieszkańcom Radomia i okolicznych gminMieszkańcom Radomia i okolicznych gmin
radosnych Świąt Wielkanocnychradosnych Świąt Wielkanocnych

nawiązujących do nawiązujących do 
Zmartwychwstania PańskiegoZmartwychwstania Pańskiego

i wiosennego ożywienia przyrodyi wiosennego ożywienia przyrody
życzążyczą

Zarząd i PracownicyZarząd i Pracownicy

Wodociągów Miejskich w RadomiuWodociągów Miejskich w Radomiu

Radosnego Alleluja, 
spokojnych, 
dostatnich, 
wypełnionych 
odpoczynkiem 
i rodzinnym ciepłem 
Świąt Wielkanocnych
życzą Mieszkańcom i Gościom 
Miasta Pionki

Robert Kowalczyk
Burmistrz Pionek

Kamila Kaczorowska
Zastępca Burmistrza
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Granitowy Tulipan 2019
11 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły 
23. Edycji Konkursu Gala Biznesu Granitowy Tulipan 2019

Od 23 lat wyłania ona i nagra-
dza najlepsze fi rmy południowego 
Mazowsza, które dzięki swoim suk-
cesom ekonomicznym, profesjo-

nalizmowi zarządzania i wprowa-
dzaniu nowoczesnych technologii, 
zyskały uznanie w regionie, kraju 
i za granicą. Doceniane są nowo-

czesne, innowacyjne technologie, 
wysoki poziom oferowanych usług 
i profesjonalizm zarządzania. Dzię-
ki konsekwentnym działaniom, 
przedsiębiorstwa te wpływają na 
rozwój gospodarczy Południowego 
Mazowsza, odnosząc ponadto zna-
czące sukcesy w kraju i za granicą.

Kapituła Konkursu w tym roku 
nominuje i nagradza fi rmy w 6 
kategoriach: Firma Roku (Mała, 
Średnia, Duża), Produkt Roku, In-
westycja Roku i Debiut Roku.

Wręczenie statuetek Granitowe-
go Tulipana oraz wyróżnień nastą-
pi 7 czerwca br. podczas uroczystej 
Gali w Hotelu Karo w Mleczkowie. 
Szczegóły na stronie https://radom-
skibiznes.pl/regulamin-i-zalacz-
niki.

Olimpijczycy 
humaniści z VI LO
Bieżący rok jest nader szczodry w sukcesy humanistyczne uczniów VI LO im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu. W  zawodach centralnych 60. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współ-
czesnym, wśród 30 laureatów z całej Polski, dwóch to uczniowie Kochanowszczaka. Są nimi – 
Bartosz Czarnecki z klasy 3D i Filip Barański z klasy 1A. Opiekunem naukowym obu chłopców 
jest dr Adam Duszyk.

W Gdańsku zakończył się fi nał 
45. Olimpiady Historycznej, w któ-
rym uczestnictwo jest limitowane. 
Na okręg radomsko-kielecki przy-
padło tylko 3 uczniów. W tym roku 
wszyscy trzej byli z VI LO w Rado-
miu. Efekt końcowy: 2 laureatów 
i 1 fi nalista. Laureatami zostali Filip 
Główka 3D (opiekun dr Adam Du-
szyk), Piotr Markowski 2D (opie-
kunka Iwona Grześkiewicz). Adam 
Guza 2D został fi nalistą (opiekun-
ka Iwona Grześkiewicz). To także 
największy sukces Kochanowskiego 
w długiej historii tej olimpiady.

Na etapie centralnym Ogólno-
polskiej Olimpiady Przedmiotowej 
„Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego” olimpijczycy z Kochanow-
skiego rozbili bank. Aż 6 z  nich 
zostało fi nalistami (w  tym jeden 
uczeń, który jeszcze w  czerwcu 
powalczy o  tytuł laureata). I  tak 
dr Adam Duszyk przygotował: 
Paulinę Delegę, Grzegorza Sza-
belaka, Bartosza Czarneckiego 
i  Filipa Główkę (kl. 3D); Iwonę 
Grześkiewicz, Adama Guzę (kl. 
2D), a Paweł Korba Mikołaja Ko-
sunia (kl. 3A). Jest to olimpiada 

Na UTH powstanie 
Szkoła Liderów 
Przemysłu 4.0
W Radomiu został podpisany list intencyjny w sprawie utwo-
rzenia Szkoły Liderów Przemysłu 4.0 na Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Humanistycznym. To zainicjowanie współpracy 
pomiędzy uczelnią a Fundacją Platforma Przemysłu Przyszło-
ści, która swoją siedzibę będzie miała w naszym mieście.

 – Aktualnie trwa proces for-
malnego „umocowania” Plat-
formy na rynku. Przypomnę, 
że siedziba będzie w Radomiu. 
Dla miasta to bardzo istotny 
element w kształtowaniu nowej 
generacji przemysłu, zwłaszcza 
w oparciu o zasoby ludzkie, któ-
re w ramach tego porozumienia 
będziemy przygotowywać. Uru-
chamiana szkoła jest szkołą tych, 
którzy będą liderami zmian, któ-
rzy będą tę nową generację prze-
mysłu tworzyć – mówił prezes 
Fundacji, Andrzej Soldaty.

– Korzenie UTH to kierunki 
techniczne, ale również eko-
nomiczne, dlatego staramy się 
połączyć zarówno technikę, jak 
i  rozwiązania biznesowe. Stąd 
porozumienie z Platformą w spra-
wie budowania szkoły. Jesteśmy 
związani z przemysłem, chcemy 
współpracować z fi rmami na ca-
łym świecie, dlatego przystąpili-

śmy do tej inicjatywy – dodał rektor 
UTH, prof. Zbigniew Łukasik.

Wicepremier, minister nauki 
i  szkolnictwa wyższego, Jarosław 
Gowin, z  kolei powiedział: – To 
ważne wydarzenie o  charakterze 
cywilizacyjno-rozwojowym. Od 
ponad 3 lat Polska realizuje strate-
gię odpowiedzialnego rozwoju. Dziś 
w  Radomiu postawiliśmy kolejne 
przęsło pomostu łączącego biznes 
z nauką. Cieszę się z podpisania tego 
listu, gdyż to wielka szansa zarówno 
dla uczelni, ale i platformy.

Wicemarszałek Senatu Adam 
Bielan przypomniał, że Radom to 
pierwsze miejsce, gdzie realizowana 
jest deglomeracja. – To kontynuacja 
dobrych informacji dla Radomia, po 
decyzji o tym, że Fundacja Platforma 
Przemysłu Przyszłości, będzie miała 
tu swoją siedzibę. Radom już stał się 
stolicą przemysłu przyszłości i teraz 
korzysta na tym uczelnia – stwierdził.

 źródło: radom24.pl

z  takimi samymi uprawnieniami 
jak historyczna.

W  Olimpiadzie Polonistycznej 
fi nalistką została Paulina Delega 
z 3D przygotowywana przez Zbi-
gniewa Wieczorka.

Wymienione olimpiady zwal-
niają z egzaminu maturalnego oraz 
dają indeksy na wymarzone kierun-
ki na najlepszych uniwersytetach. 
Takiej ofensywy humanistyki jesz-
cze w Kochanowskim nie było. Na 
tym nie koniec. Nierozstrzygnięte 
są jeszcze dwie olimpiady.

 oprac. (k)

Duże zainteresowanie 
drogą startową
na lotnisku...
Biuro Public Relations pr@polish-airports.com informuje, 
że ze względu na duże zainteresowanie postępowaniem 
dotyczącym „Przebudowy oraz wydłużenia drogi startowej 
na lotnisku Radom Sadków wraz z wykonaniem projektu 
wykonawczego” PPL przedłużył termin składania ofert 
w przedmiotowym postępowaniu do 23 kwietnia.

Wielu wykonawców wzięło 
udział w wizji lokalnej, do PPL 
wpłynęło ponad 600 pytań, co 
wskazuje na duże zainteresowa-
nie potencjalnych wykonawców 
złożeniem oferty. Na wniosek 
wykonawców PPL dopuścił 
także przeprowadzenie dodat-
kowego spotkania, podczas 
którego wykonawcy będą mieli 
możliwość wykonania badań 
i pomiarów.

W toku postępowania PPL zmo-
dyfi kował i doprecyzował opis przed-
miotu zamówienia odpowiadając na 
pytania wykonawców. W  związku 
z  wprowadzonymi modyfi kacjami 
oraz chcąc uzyskać możliwie naj-
większą liczbę ofert, PPL podjął decy-
zję o wydłużeniu terminu składania 
ofert. Dzięki temu wykonawcy mają 
stosowny czas na przeanalizowanie 
wprowadzonych zmian oraz złożenie 
rzetelnych ofert.
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Serdeczne życzenia 
zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pogody w sercu i radości 
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego jajka 
Mieszkańcom Gminy Jastrzębia

życzą

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy, czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy Wam, Drodzy Mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko,
aby te Święta Wielkanocne przyniosły radość 

oraz wzajemną życzliwość, 
by napełniły Was wiosennym nastrojem i zdrowiem 

oraz stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!

Mieszkańcom 
Gminy Grabów nad Pilicą
 ciepłych, pełnych nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
 okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku, 
rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole

życzą

Józef Tomalski
Przewodniczący Rady Gminy 

Przewodniczący 
Rady Gminy

Włodzimierz 
Mazur

Marcin Brynda
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ćwierz
Wójt Gminy Jastrzębia

Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko

Teresa 
Fryszkiewicz

Euzebiusz Strzelczyk
Wójt Gminy 

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

„Perły” czekają 
na najlepszych
Dwadzieścia podmiotów liczy lista uczestników konkursu gospodarczego starosty radomskiego 
„Perła Powiatu”. To duże i małe fi rmy, duże i małe gospodarstwa rolne, a także produkt roku 
2018. W sumie pięć kategorii oraz nagroda specjalna – za szczególne zasługi dla promocji 
powiatu i działania na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.

Przypomnijmy, to już ósma edy-
cja konkursu, do którego propozy-
cje zgłaszają – zgodnie z regulami-
nem – wójtowie i burmistrzowie, 
organizacje i  instytucje rolnicze, 
zrzeszające przedsiębiorców oraz 
sami zainteresowani. Ideą przedsię-
wzięcia jest promocja fi rm, gospo-
darstw i  produktów, a  głównymi 
kryteriami wyniki ekonomiczne, 
jakość produkcji, zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań i  sku-
teczność pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, w  tym unijnych. 
Nie bez znaczenia są też społeczne 
aspekty ich funkcjonowania, np. 
działalność charytatywna, wspie-
ranie lokalnych inicjatyw, konty-
nuowanie i przekazywanie tradycji 
młodzieży, itd.

Efekty tej wielostronnej działal-
ności oceniła już kapituła, której 
przewodniczy starosta Waldemar 
Trelka, a członkami są specjaliści 
reprezentujący organizacje gospo-
darcze, instytucje rolnicze oraz 
środowisko naukowe. Poznamy ich 
bliżej podczas gali, która odbędzie 
się 26 kwietnia br. w sali koncer-

towej Zespołu Szkół Muzycznych 
w Radomiu. Początek o godz. 17.

– Trzeba się tylko cieszyć, że 
działania promocyjne powiatu 
znajdują tak pozytywny oddźwięk 
– powiedział Waldemar Trelka. – 
Z satysfakcją uhonorujemy nomi-
nowanych i laureatów na podsumo-
waniu konkursu, co, jak wskazuje 
dotychczasowa praktyka, w  zna-
czącym stopniu przyczynia się 

do pokazaniu naszej powiatowej 
ojczyzny i  jej mieszkańców z  jak 
najlepszej strony, świadczy o  ich 
aktywności zawodowej i  społecz-
nej. To są ludzie, którzy na co dzień 
udowadniają, że nawet w trudnych 
czasach można odnieść sukces.

Dodajmy, że wisienką na torcie 
będzie podczas gali recital Ryszarda 
Rynkowskiego.

 Kamil Głowacki

Obrady kapituły Konkursu

Teatr Powszechny 
doceniony
Radomski spektakl znalazł się 
w gronie laureatów 44. Opol-
skich Konfrontacji Teatral-
nych „Klasyka Żywa”. Na-
grodą uhonorowana została 
Alina Moś-Kerger za reżyserię 
„Ferdydurke”.

W recenzjach, jakie pojawiły się 
po występie, czytamy m.in.: „Mimo 
że sławna powieść Witolda Gombro-
wicza była już kilkadziesiąt razy prze-
noszona na scenę, udało się reżyserce 
i aktorom stworzyć pełne żywiołowe-
go zapału, przekonujące widowisko, 
rządzące się własnym rytmem i for-
mą. Rozegranie całości na umiesz-
czonej pośrodku sceny arenie, po 
której bokach na krzesełkach siada-

ją nieuczestniczący w akcji aktorzy 
i pozbawienie inscenizacji wszelkich 
innych wspomagających elementów 
dekoracji sprawiły, że ciężar spekta-
klu spoczął na aktorach. Wywiązują 
się z zadania znakomicie, obejmując 
coraz to nowe role (…). Świetne, doj-
rzałe przedstawienie, choć traktuje 
o dojmującej niedojrzałości".

Gratulujemy!
 źródło: radom24.pl



4 Nr 170REGION

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Dzięki inicjatywom Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” 
nie mamy czasu na nudę”– można usłyszeć od niejednej mieszkanki obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju (gminy Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, 
Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń).

W  marcu i  kwietniu Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i  Rozwój” zorganizowało 
dwoiste warsztaty manualne: tworzenie 
toreb fi lcowych oraz tworzenie biżute-
rii. Grupy 15-osobowe w  tematykę zajęć 
wprowadziła Maria Ostrowska – współ-
założycielka Stowarzyszenia „Aktywni na 
Targowej”, osoba z tytułem twórcy ludowe-
go. Omówiła w skrócie, jak będą przebiegały 
warsztaty. Zaprezentowała materiały i ozdo-
by, opowiedziała o sposobie w jakim panie 
będą przygotowywały samodzielnie torby 
fi lcowe oraz biżuterię. Każdy mógł wybrać 

wykwalifikowana instruktorka, 
która poprzez demonstrację na 
fantomie, w  precyzyjny sposób 
przekazała wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczną, jak prawidłowo 
należy wykonywać samobadanie 
piersi. Rak piersi jest najczęstszym 
w Polsce, kobiecym nowotworem 
złośliwym i stanowi główną przy-
czynę zgonów kobiet. Znajomość 
objawów i regularne wykonywanie 
badań profi laktycznych są kluczo-
we dla rozpoznania tej choroby, 
podjęcia odpowiedniego leczenia 
i zmiany tych niepokojących sta-
tystyk. Stowarzyszenie „Dziedzic-

two i  Rozwój” planuje kolejne 
spotkania związane z  podno-
szeniem wiedzy mieszkanek ob-
szaru objętego LSR, w tym jakże 
istotnym obszarze tematycznym.

W ostatnim czasie pełną parą 
ruszyły, zajęcia rytmiczno-ru-
chowe, których organizatorem 
również jest LGD. Dwie piętna-
stoosobowe grupy pań, spotyka-
ją się dwa razy w tygodniu, aby 
aktywnie spędzać czas i  szlifo-
wać formę przed nadchodzącym 
latem. Zajęcia cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
mieszkanek w każdym wieku.

LGD ma za zadanie aktywizację społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działań zmierzających do rozwoju umiejętności społecznych, personalnych, zdobycia nowych ciekawych 

doświadczeń, generalnie do poprawy jakości życia na terenach wiejskich. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pomaga w rozwoju zdolności manualnych, integruje 

społeczność lokalną, realizując zadania wynikające z Planu Komunikacji na rok 2019. O szczegółach działań LGD „Dziedzictwo i Rozwój” można dowiedzieć się, zaglądając na stronę 

internetową: www.dir.zwolen.com, bądź na fanpage stowarzyszenia. Polub nas i bądź na bieżąco. Zapraszamy.

tonacje, kolory materiałów, nici, ozdoby 
i  przystępował do pracy stosując po kolei 
wskazówki instruktora. Wykonane torby, 
jak i biżuteria przydadzą się każdej z pań do 
wykorzystania na co dzień, podczas zakupów, 
czy wyjazdów. 

Również w kwietniu, LGD „Dziedzictwo 
i Rozwój” we współpracy z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w  Zwoleniu 
podjęło się zgłębienia zagadnień z zakresu 
profi laktyki raka piersi. Zajęcia poprowadzi-
ła Teresa Maksym – specjalistka w zakresie 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, wszystkim sympatykom oraz osobom współpracującym, Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
składa życzenia radosnych, świątecznych chwil z rodziną i przyjaciółmi, zdrowia, pogody ducha, miłości, wzajemnej życzliwości oraz refl eksji 

w tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i lepsze jutro. 

Trwa realizacja projektu „J@ w Internecie”
W gminie Jastrzębia realizo-
wany jest projekt „J@ w Inter-
necie”. Zajęcia przeprowadzo-
ne zostały m.in. w szkołach 
w Jastrzębi, Bartodziejach, 
Woli Goryńskiej, Lesiowie 
i Kozłowie.

„J@ w internecie" to program po-
legający na organizacji bezpłatnych 
szkoleń mających na celu podnie-
sienie kompetencji cyfrowych osób 
dorosłych, by w większym stopniu 
korzystały one z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną w życiu 
zawodowym i prywatnym. Projekt 
jest w całości fi nansowany z dotacji 
pozyskanej przez gminę Jastrzębia 
w kwocie 147 840,00 złotych.

Każdy uczestnik może skorzystać 
z jednego z następujących bloków 
tematycznych: „Rodzic w Interne-
cie”, „Mój biznes w  sieci”, „Moje 
fi nanse i transakcje w sieci”, „Dzia-
łam w sieciach społecznościowych”, 
„Tworzę własną stronę internetową 
(blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura 
w sieci”. Uczestnicy projektu otrzy-
mują materiały szkoleniowe, poczę-
stunek oraz certyfi katy potwierdza-
jące udział w szkoleniu.

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



5RADOM

www.woda.radom.pl

LIFE czyli przyjazne życie
Co się stało ze zbiornikiem Borki?! Z Maratońskiej spostrzegłem, że już go nie ma. Woda z zalewu 
popłynęła gdzieś Mleczną? Przez odsłonięte, piaszczyste jej dno sączy się jedynie jej stróżka… 
Napiszcie coś, zadziałajcie! – zachęcał mnie znajomy zamieszkały przy ulicy Żeromskiego, wyraź-
nie podniecony tym, co ujrzał podczas wiosennego spaceru między osiedlami Borki i Halinów. 

Wiceprezes Wodociągów Miej-
skich Paweł Olszewski przypo-
mniał z  uśmiechem, że inwesty-
cja w  rejonie zbiornika „Borki”, 
rozpoczęta jesienią 2018 roku, 
ma związek z projektem „Radom 
Klima”, realizowanym w  ramach 
unijnego programu LIFE. Radom 
jest pierwszym miastem w Polsce 
i trzecim w Europie, któremu Ko-
misja Europejska przyznała w 2015 
roku sumę 5 mln 834 tys. euro na 
realizację innowacyjnego projektu 
przeciwdziałającego negatywnym 
skutkom zmian klimatycznych. 
Ofi cjalna nazwa projektu brzmi: 
„Adaptacja do zmian klimatu po-
przez zrównoważoną gospodarkę 
wodą w  przestrzeni miasta Ra-
domia”. Konkurs rozstrzygnięto 
akurat przed paryską Konferencją 
Klimatyczną ONZ. 

 Prezydent Radomia Radosław 
Witkowski powiedział, składając 
jesienią 2015 roku podpis pod 
umową dotyczącą realizacji tego 
ważnego projektu: – W  planach 
mamy m.in. oczyszczenie zalewu 
na Borkach, przywrócenie nor-
malnego biegu Mlecznej w miejscu, 
w którym powstaje Park Kulturowy 
oraz budowę zbiornika na Potoku 
Północnym, w okolicy ulicy Szkla-
nej. Chcemy, by zbiornik ten też 
pełnił funkcję retencyjną i  rekre-
acyjną. 

18 kwietnia 2016 roku spotkali 
się na konferencji w Radomiu be-
nefi cjenci i koordynatorzy projektu 
oraz zaproszeni goście z kraju i za-
granicy, by wymienić poglądy na 
temat znaczenia innowacyjnego 
przedsięwzięcia i  realizacji umo-
wy podpisanej jesienią 2015 roku. 
Konferencję otworzył wiceprezy-
dent Radomia Jerzy Zawodnik. 
Z  sukcesami Kopenhagi, mającej 
w Europie opinię najbardziej eko-
logicznego miasta, w którym chce 
się żyć zapoznał uczestników okla-
skiwany gość z Danii, prof. Frank 
Brodersen.

Partnerami miasta Radomia 
w realizacji konkursowego projek-
tu są: Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. 
(Prezes Zarządu Leszek Trzeciak), 
Uniwersytet Łódzki (prof. Maciej 
Zalewski) i warszawska fi rma FPP 
ENVIRO Sp. z o.o. (mgr inż. Stefan 
Obłąkowski). Prezes Leszek Trze-
ciak przekazał wtedy mediom za-
proszonym na konferencję prasową, 
że w kosztach realizacji inwestycji 

ogólnej wartości 24 291 746 zł, Ko-
misja Europejska mieć będzie 60% 
udziału, Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Warszawie – 27%, 
a Radom – pozostałe kilkanaście: – 
Jest to projekt niezmiernie ważny. 
Radom, jako jedyne miasto z Polski 
i Europy Środkowo-Wschodniej zo-
stał nagrodzony w Konkursie LIFE 
ogłoszonym przez Komisję Europej-
ską. Po Warszawie jesteśmy drugim 
miastem, gdzie ten program został 
zainaugurowany na tak poważnej 
konferencji – podkreślił. Z  kolei 
Wiceprezes Paweł Olszewski przed-
stawił uczestnikom prezentację wi-
zualną innowacyjnego projektu.

Unaocznił uczestnikom kon-
ferencji, że zadanie zaplanowane 
w rejonie Borek jest ważną częścią 
szerszego projektu obejmującego 
także dolinę rzeki Mlecznej w gra-
nicach Radomia (przywrócenie jej 
naturalnego biegu) i  jej dopływy. 
Wśród nich Potok Północny (zbior-
nik retencyjno-rekreacyjny), rzekę 
Cerekwiankę (poldery zalewowe) 
oraz inne strugi i kanały, także kry-
te, np. kolektor AO (chodzi o jego 
uszczelnienie). 

Zwrócił uwagę, że projekt jest 
bardzo pożyteczny i ciekawy, lecz 
niełatwy w wykonaniu. Jego pod-

stawowym celem jest realizacja 
przedsięwzięć przeciwdziałających 
negatywnym zmianom klimatu 
w  środowisku miejskim głównie 
poprzez działania spowalniające 
przepływ wód opadowych i rozto-
powych, zapewniające ich systemo-
we podczyszczanie i gromadzenie 
w zbiornikach powierzchniowych, 
z  zachowaniem wymaganej czy-
stości wody. Zadań poważniej-
szych jest kilka, z  drobniejszymi 
– kilkadziesiąt. Duże znaczenie 
ma bowiem nie tylko gromadze-
nie w  mniejszych i  większych 
powierzchniowo akwenach czy-
stej wody łagodzącej letnie upały 
w mieście, lecz także ekologiczna 
ochrona powstających siedlisk pta-
ków, ryb, płazów, owadów i roślin. 
Stąd słowo LIFE w nazwie. Przede 
wszystkim chodzi o mieszkańców 
Radomia, którym będzie się lepiej 
żyło w przyjaznym otoczeniu. 

Podpisanie umowy nastąpiło jesienią 2015 roku. Od prawej: Prezydent Radomia Radosław 
Witkowski i Prezes Wodociągów Miejskich Leszek Trzeciak

i żabiego skrzeku umożliwia roz-
poczęcie oczyszczania dna stawów 
kolmatacyjnych i  koryta rzeki 
Mlecznej w zalewie Borki, z natu-
ralnie już odwodnionych namułów 
rzecznych. Dzięki temu powiększy 
się pojemność zbiorników, umoż-
liwiając przyjmowanie większych 
ilości wody w  okresach deszczo-
wych nawałnic i wiosennych pod-
topień. Po usunięciu osadów, już 
w  następnym zadaniu w  zaporze 
zostanie wykonana tzw. przepław-
ka, umożliwiająca migrację ryb 
w górę i w dół rzeki Mlecznej. Na 
stawy kolmatacyjne wrócą chro-
nione żaby trawne. Projekt zakłada 
uzyskanie procesu samooczyszcza-
nia wody do tego stopnia, by po-
zostały tu na stałe, rozmnażając się 
i przyjaźnie rechocząc. Oznaczać 
to będzie, że woda w zbiornikach 
kolmatacyjnych uzyskała czystość 
umożliwiającą bioróżnorodność.

Na razie zazieleniło się tylko otoczenie „zielonych przystanków” autobusowych 
przy Placu Jagiellońskim. Na ich dachach wschodzi już jednak trawka. 
A bluszcze i drzewka zasadzone za szklanymi ścianami też staną się urokliwe

Dlatego po opracowaniu doku-
mentacji, jesienią 2018 roku nastą-
piło spuszczenie wody ze zbiornika 
Borki wraz z  przemieszczeniem 
ryb do okolicznych akwenów. Po 
spuszczeniu w marcu wody ze sta-
wów kolmatacyjnych, na początku 
kwietnia tego roku, przyszła pora 
na operację odłowienie żab i prze-
niesienie ich wraz z  dużą ilością 
skrzeku na odległe o ponad 2 ki-
lometry stawy bobrowe w dolinie 
Kosówki. Wykluje się z niego nowe 
pokolenie żab trawnych. Operacji 
przeniesienia żab i  skrzeku do-
konali pracownicy Wodociągów 
Miejskich z udziałem i pod nadzo-
rem doświadczonego ekologa Jacka 
Słupka.

Miesiąc wcześniej wizytę w Ra-
domiu złożył Bernd Decker, nad-
zorujący w  Komisji Europejskiej 
projekty realizowane w  ramach 
programu LIFE. Wraz z wiceprezy-
dentem Radomia Jerzym Zawod-
nikiem zwiedził mniejsze zrealizo-
wane już zadania programu m.in. 
tzw. zielone przystanki przy placu 
Jagiellońskim, oczko wodne przy 
przedszkolu na osiedlu Ustronie. 
Zainteresował się też miejscami 
przygotowanymi pod zamierzone 
inne inwestycje, m.in. znajdujące 
się nad Mleczną, w tym w rejonie 
Piotrówki oraz nad Potokiem Pół-
nocnym. Nie mógł pominąć zbior-
nika Borki, gdzie w tym roku kon-
centrują się roboty inwestycyjne .

Przeprowadzona akcja odła-
wiania chronionych żab trawnych 

Wiceprezes Paweł Olszewski 
poinformował, że inwestycja Borki 
przewiduje kompleksowe wykona-
nie robót modernizacyjnych w ra-
mach adaptacji do zmian klimatu 
urządzenia piętrzącego wodę, czyli 
zapory na zalewie. Adaptacja doty-
czy też jazu kozłowego i ma na celu 
uzyskiwanie skutecznej kontroli 
dopływu wody z rzeki do zbiorni-
ka Borki. Na samych zbiornikach 
przewiduje się wprowadzenie m.in. 
systemów mieszających i napowie-
trzających wraz z elementami bio-
logicznego oczyszczania wody. Pla-
nuje, że wjazd ciężkiego sprzętu na 
dobrze odwodnione dno zbiornika 
i stawów nastąpi najpóźniej zaraz 
po Świętach Wielkanocnych, a ich 
oczyszczanie potrwa dwa miesiące. 
Wiceprezes Paweł Olszewski po-
wiedział, że Wodociągi Miejskie są 
już w posiadaniu decyzji Krajowej 
Izby Odwoławczej stwierdzającej 
nieważność złożonego przez ofe-
renta odwołania, co defi nitywnie 
uruchamia roboty oczyszczające 
zbiornik Borki i  stawy kolmata-
cyjne z  nagromadzonego mułu 
i  osadów. Wykonanie niektórych 
zadań inwestycyjnych może jednak 
zahaczyć o przyszły sezon jesienno-
-zimowy.

Realizacja całego projektu o na-
zwie „Adaptacja do zmian klimatu 
poprzez zrównoważoną gospo-
darkę wodą w przestrzeni miasta 
Radomia” ma być prowadzona do 
końca 2020 roku.

 Mieczysław Kaca

Wiceprezes Paweł Olszewski nad planszą 
dokumentacji stawów kolmatacyjnych

Pracownicy Wodociągów Miejskich i ekolodzy przenoszą żaby i skrzek
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Rocznica walki 
pod Molendami
75 lat temu, w lesie pod wsią Molendy, niedaleko Garbatki-Letnisko, połączone oddziały AK i BCh 
stoczyły nierówną walkę z Niemcami. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza św. w kościele pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko, celebrowania przez pro-
boszcza parafi i ks. dziekana Augustyna Rymarczyka i ks. prałata Roberta Gołębiowskiego.

Główna część uroczystości od-
była się na polanie w lesie za wsią 
Molendy, przy pomniku poległych 
w walce partyzantów.

– To tu 75 lat temu została sto-
czona największa bitwa partyzanc-
ka w całym Obwodzie Kozienickim 
podczas II wojny światowej – po-
wiedziała wójt gminy Garbatk-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz. 
– W  nierównej walce poległo 
17 partyzantów oddziałów Batalio-
nów Chłopskich i Armii Krajowej 
oraz 2 osoby cywilne – mieszkańcy 
wsi Molendy. Cześć i chwała Boha-
terom, wieczna pamięć Poległym!

W  swoim wystąpieniu wójt 
Teresa Fryszkiewicz wspomnia-
ła również zmarłego w  ubiegłym 
roku kapitana Eugeniusza Siwca, 
uczestnika tej walki i stałego gościa 
tej rocznicowej uroczystości oraz 
Józefa Abramczyka pseudonim 
„Tomasz”, Władysława Molendę 
pseudonim „Grab” i Stefana Bem-
bińskiego pseudonim „Harnaś”.

– Chciałabym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego, aby 
nadać tej uroczystości odpowied-
nią rangę i oprawę: kombatantom, 
pocztom sztandarowym, 42. Bazie 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 
orkiestrze wojskowej, księdzu dzie-
kanowi i mieszkańcom wsi Molen-
dy – powiedziała wójt Teresa Frysz-
kiewicz.

Z historią bitwy zapoznał uczest-
ników uroczystości uczeń PSP 
w Garbatce-Letnisko – Kacper Gola. 

W  okolicznościowych przemó-
wieniach wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan, Lucyna Abramczyk 
– wnuczka uczestnika walki pod 
Molendami, Zbigniew Gołąbek 
– wiceprzewodniczący Związku 
Kombatantów i  Osób Represjo-
nowanych Okręg Radom, Bożena 
Teperska, przedstawicielka ŚZŻAK 
w Pionkach oraz proboszcz parafi i 
w Zajezierzu ks. kan. Andrzej Firlej, 
podkreślili znaczenie pielęgnowania 
pamięci o tamtych, trudnych dniach 
okupacji niemieckiej, a później so-
wieckiej i  ich wpływie na kształt 
powojennej Polski. 

Formą podziękowania, dla osób 
mających szczególne zasługi w kul-
tywowaniu pamięci pokoleń, było 
nadanie medalu honorowego „Pro 
Patria” przyznawanego przez Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych. Wśród odznaczonych zna-
leźli się między innymi Przewodni-
czący Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
Włodzimierz Mazur i rotmistrz Paweł 
Kibil, szef Szwadronu Ziemi Kozienic-
kiej 22. Pułku Ułanów Podkarpackich.

W apelu poległych, odczytanym 
przez majora Rafała Łyżwę, znala-
zło się przesłanie do uczestników 
uroczystości, szczególnie tych 
z młodego pokolenia: 

– Do Was się zwracam, potom-
ni! Zachowajcie na zawsze w swych 
sercach bohaterskich rodaków, któ-
rych wolę walki zapoczątkowanej 
w 1939 roku, nie złamał ani terror, 
ani polityka totalnej eksterminacji 
Narodu Polskiego.

Ich poświęcenie i ofi ara życia, nie 
były daremne. To z ich krwi wzrosła 
wolna i niepodległa Rzeczypospolita 
Polska, która dzisiaj oddaje Im najwyż-
szą cześć. Ich postacie i czyny, utrwalo-
ne w historii narodowej i tradycji oręża 
polskiego, są dla nas przykładem patrio-
tyzmu, wierności i miłości do Ojczyzny 
oraz gotowości służenia Jej w potrzebie. 
Chwała bohaterom, Cześć ich pamięci!

 Jacek LombarskiWójt Teresa Fryszkiewicz podziękowała wszystkim za uczczenie pamięci 
uczestników walk o niepodległość

Część ich pamięci! Kompania honorowa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu

Delegacja garbackich ułanów

Odznaczeni medalem „Pro Patria” Kwiaty dla poległych partyzantów od władz Gminy Garbatka-Letnisko

Chwila zadumy wśród licznie przybyłych uczestników uroczystości
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O inwestycjach 
i nowej marce AMELA

Rozmawiamy z Mirosławem Jakubczakiem, wójtem gminy Błędów

 W ubiegłorocznych, październi-

kowych wyborach samorządowych 

został pan wybrany wójtem gminy. 

Wcześniej był pan radnym i pełnił też 

funkcję przewodniczącego Rady Gmi-

ny. Zdobyte doświadczenie pomaga 

dziś panu kierować gminą?

– Oczywiście że tak. Przypomnę, 
że radnym Rady Gminy w  Błę-
dowie byłem przez okres pięciu 
minionych kadencji samorządu. 
W  dwóch ostatnich przewodni-
czyłem Radzie. Dzięki temu dziś 
pełniąc obowiązki wójta, mogę 
powiedzieć, że dobrze znam zasady 
działania samorządu, jego kompe-
tencje i możliwości. Mam też szero-
ką wiedzę o potrzebach mieszkań-
ców gminy, o inwestycjach ważnych 
dla poprawy jakości życia w gminie 
i w związku z tym, koniecznych do 
zrealizowania.
 Jakie są zatem, w pana ocenie, 

priorytety w planowaniu zadań in-

westycyjnych?

– Zanim odpowiem na to py-
tanie, chcę podkreślić, że już jako 
radny uważałem, iż należy podjąć 
działania, by poprawić jakość ob-
sługi mieszkańców przez Urząd 
Gminy. I to było jedno z pierwszych 
działań, które podjąłem jako wójt. 
Mamy w tej chwili w Urzędzie jeden 
dzień w tygodniu – wtorek, kiedy to 
poszczególne referaty, oprócz służb 
komunalnych, rozpoczynają pracę 
później, tj. od godziny 10, a koń-
czą o 18. W ten sposób mieszkań-
cy gminy, pracujący w godzinach 
dopołudniowych, mogą po pracy 
załatwić w  UG wszelkie sprawy 
urzędowe. Wracając do pytania, 
muszę podkreślić, że priorytetem 
inwestycyjnym dla mnie jest po-
prawa stanu infrastruktury. I mam 
tu na myśli kontynuację rozbudo-
wy sieci wodociągowej na terenie 
gminy, kanalizacji, budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
i tego, co jest największą bolączką 
naszej gminy: poprawy stanu dróg. 
Specyfi ka produkcji sadowniczej na 
terenie gminy powoduje wyjątkowe 
nasilenie ruchu komunikacyjnego 
i niezwykle duże obciążenie ciężki-
mi środkami transportowymi. To 
przecież setki tysięcy ton jabłek, 
które z  naszych sadów są wywo-
żone najczęściej potężnymi tirami. 
Dochodzi do tego struktura gleby. 
W konsekwencji stan dróg na te-
renie gminy wymaga ewidentnej 
poprawy. Warto też wiedzieć, że 
jesteśmy jedyną gminą w powiecie 
grójeckim, przez teren której prze-
biega blisko 90 kilometrów dróg 
powiatowych.
 Czy zatem gmina bierze pod uwagę 

udział we współfi nansowaniu prze-

budowy dróg powiatowych?

– Oczywiście, że tak. To leży 
w  naszym wspólnym interesie. 
Z  odcinków dróg powiatowych, 
leżących na terenie gminy, korzy-

stają przecież nasi mieszkańcy. 
Zostaliśmy poinformowani przez 
Starostwo Powiatowe w  Grójcu, 
że Powiat Grójecki otrzymał z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji dwie promesy na 
dofi nansowanie zadań drogowych 
na terenie gminy Błędów. Pierwsza 
promesa dotyczy przebudowy dro-
gi powiatowej Wilków – Popowice 
w  miejscowościach: Bolesławiec, 
Potencjanów, Huta Błędowska. 
Łącznie jest to 950 m drogi. Cał-
kowita wartość zadania wynosi 
1188 tys. zł, z czego 80% stanowi 
dotacja od Wojewody. Dofi nanso-
wanie inwestycji przez Gminę Błę-
dów szacowane jest na 142,8 tys. zł. 
Druga promesa dotyczy przebudo-
wy drogi powiatowej Łęczeszyce – 
Błędów w miejscowości Dąbrówka 
Stara. Jest to 700 m drogi, koszt 
zadania wynosi 875 tys. zł, z czego 
dotacja od Wojewody stanowi 80%. 
Dofi nansowanie inwestycji ze stro-
ny Gminy Błędów szacowane jest na 
105 tys. zł. Dodam, że w budżecie 
gminy na 2019 rok są zabezpieczo-
ne środki na te zadania. Ponadto 
ze swej strony złożyliśmy wniosek 
o dofi nansowanie przebudowy dróg 
gminnych: ulicy Długiej w Błędo-
wie, drogi w  miejscowości Lipie, 
zwanej „traktem królewskim” oraz 
dróg w miejscowości Sadurki i dro-
gi Jadwigów – Tomczyce. Dodam, 
że poza inwestycjami drogowymi 
mamy w planie liczne remonty wiej-
skich świetlic czy strażnic OSP. Na 
te zadania staramy się pozyskać do-
fi nansowanie środkami z zewnątrz. 

 Jednym z zamierzeń w minionych 

latach była zmiana siedziby Urzędu 

Gminy Błędów. Czy pan jako nowo 

wybrany wójt będzie chciał to za-

mierzenie zrealizować?

– Urząd Gminy mieści się w sta-
rym i  niewielkim budynku. Wa-
runki pracy osób tu zatrudnionych 
są trudne, co wpływa na jakość 
obsługi mieszkańców. Uważam, 
że zmiana siedziby Urzędu jest 
konieczna. Są dwie możliwości: 
budowa nowego obiektu lub ada-
ptacja pomieszczeń w budynku do-
tychczasowej szkoły podstawowej. 
Liczba uczniów spada i  z  powo-
dzeniem pomieszczą się oni w bu-
dynku po likwidowanym reformą 
oświaty gimnazjum. Budynek po 
podstawówce będzie do zagospo-
darowania. Ja osobiście bardziej 
skłaniam się ku budowie nowego 
budynku pod siedzibę Urzędu, 
na działce z  tyłu budynku do-
tychczas zajmowanego. Z czasem 
stary obiekt zostałby wyburzony. 
Byłoby tu dość miejsca na parking 
i  teren zielony. Jest to inwestycja 
konieczna, ale przyszłościowa. Naj-
pierw musimy wykonać dokładną 
analizę fi nansową obu rozwiązań. 
To zadanie własne gminy i nie mo-
żemy tu liczyć na dofi nansowanie. 
Na pewno podejmiemy w samo-
rządzie dyskusję na ten temat.
 Gmina Błędów nazywana jest naj-

większym sadem Europy. Od dawna 

producenci jabłek borykają się z po-

ważnymi kłopotami ze zbytem owo-

ców. Ale też mają się czym pochwalić. 

Co to jest marka AMELA?

– W skrócie: marka AMELA to 
zdrowie bez chemii. Są to jabłka 
wyprodukowane w  naszej gminie 
z  wykorzystaniem innowacyjnej 
technologii uprawy, dającej owoc 
o  standardzie „zero pozostałości 
pestycydów”. Technologia ta została 
opracowana przez partnerów Kla-
stra Polska Natura. Jabłka Amela są 
owocem unikalnym w skali świato-
wej. Zawierają wszystkie potrzebne 
w  diecie witaminy i  składniki mi-
neralne. Aktualnie jabłka Amela 
sprzedawane są w sklepach Selgros. 
Zainteresowanie dystrybucją okazała 
też sieć Auchan. AMELA to marka 
polskiego jabłka. Z faktu, że zostało 
wyprodukowane w naszej gminie je-

steśmy dumni. Trwają prace nad pro-
dukcją soków i cydrów oraz innych 
owoców, np. borówki amerykańskiej, 
oczywiście z wykorzystaniem tech-
nologii „bez pozostałości”. Gmina 
w ramach partnerstwa wspiera ten 
niezwykle cenny projekt. 
 Tradycją Błędowa jest organizowa-

nie w pierwszy weekend lipca święta 

sadowników – Pikniku w Błędow-

skich Sadach. Czy w tym roku piknik 

się odbędzie?

– Tak i  podobnie jak w  latach 
ubiegłych, z wieloma atrakcjami dla 
mieszkańców. Już dziś serdecznie 
na piknik zapraszam.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi

Mirosław Jakubczak – wójt gminy Błędów

Wielkanoc jest świętem pełnym zadumy i radości,
 to najstarsze chrześcijańskie święto 

upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Świąteczny czas niech napełni Państwa serca 

otuchą, da spokój i harmonię, 
przyniesie wiele szczęścia i radości, 

byście Państwo z ufnością i optymizmem 
spoglądali w przyszłość, pełni energii i radości.

Wójt Gminy Błędów
Mirosław Jakubczak

wraz z Radnymi Gminy, 
Pracownikami Urzędu 
i wszystkich Jednostek 

Organizacyjnych i Pomocniczych
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Budowa chodnika zakończona

Mieszkańcy powiatu zwoleńskie-
go mogą już korzystać z nowo wybu-
dowanego chodnika w miejscowo-
ści Mostki. Uroczyste przekazanie 
inwestycji do użytku publicznego 
odbyło się 9 kwietnia. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele dwóch samo-
rządów, powiatu zwoleńskiego oraz 
gminy Zwoleń, którzy uroczyście 
przecięli czerwoną wstęgę wieńczą-
cą realizację zadania.

– Sukcesywna rozbudowa infra-
struktury drogowej prowadząca do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i  kierowców jest jednym z  obsza-
rów, o  który samorządy powinny 
stale dbać. Dlatego tak ważna jest 
dobra współpraca w tym zakresie. 
Łącząc siły jesteśmy w stanie zre-
alizować więcej zadań służących 
lokalnej społeczności – podkreślił 
Stefan Bernaciak, starosta zwoleń-
ski. – Budowa chodnika przy dro-
dze Zwoleń-Tczów w miejscowości 
Mostki była potrzebną i oczekiwa-
ną przez mieszkańców inwestycją. 
Z pewnością znacząco wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa na tym od-

cinku drogi. Przy tej okazji chciał-
bym podziękować burmistrzom 
gminy Zwoleń za prospołeczne po-
dejście do sprawy, radnym powiatu 
zwoleńskiego oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do realizacji 
tego zadania, ponieważ za wykona-
niem każdego przedsięwzięcia stoi 
zespół ludzi. Jestem przekonany, że 
w dalszym ciągu będziemy wspól-
nie prowadzili odważną politykę 
inwestycji z  maksymalnym pozy-
skiwaniem środków zewnętrznych 
– dodał starosta. 

Mieszkańcy i gmina 
włączyli się we współpracę

Jak podkreślali samorządowcy 
powiatu zwoleńskiego, budowa 
chodnika jest przykładem dobrej 
współpracy z   mieszkańcami. 
– Dziękujemy mieszkańcom Mo-
stek za życzliwość i bardzo dobrą 
współpracę. Warto tu zaznaczyć, że 
pas drogi Zwoleń-Tczów jest wąski 
i aby znacznie odsunąć ciąg pieszy 
od ulicy i tym samym zapewnić pie-
szym maksimum bezpieczeństwa, 

niezbędna była ich zgoda na budo-
wę chodnika w obrębie niektórych 
działek. To się udało, co świadczy 
o dużej solidarności lokalnego spo-
łeczeństwa i chęci współpracy na 
rzecz wspólnego dobra. To ogrom-
na wartość, którą bardzo sobie ce-
nimy – mówił wicestarosta Walde-
mar Urbański.

Głos zabrał także burmistrz Zwo-
lenia, Arkadiusz Sulima. – Ze swojej 
strony mogę podziękować za dobrą 
inicjatywę, która była wyczekiwana 
przez mieszkańców. Cieszę się, że 

mogłem pomóc w  realizacji tego 
projektu. Liczymy na dalsze działa-
nia inwestycyjne przy drogach po-
wiatowych na terenie gminy Zwo-
leń i zapewniamy, że jako samorząd 
będziemy je wspierali – powiedział 
burmistrz Arkadiusz Sulima. 

Bezpieczny chodnik

Prace budowlane prowadzone 
były od jesieni ubiegłego roku, 
jednak ze względu na panujące 
warunki atmosferyczne zakoń-
czyły się z pewnym opóźnieniem. 

10 mln zł 
na obiekty 
sportowe
pumptracków, siłowni plenerowych i innych obiektów sporto-
wych. Samorząd województwa na ten cel przeznaczy w tym 
roku aż 10 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej gminy i powiaty mogą 
składać wnioski o dofi nansowanie do 30 kwietnia 2019 r.

To już druga edycja cieszącego 
się dużym zainteresowaniem Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej Mazow-
sze 2019. Tylko w ubiegłym roku 
dofi nansowanych zostało 69 pro-
jektów. Wśród nich pumptracki, 

siłownie zewnętrzne, boiska, hale 
sportowe czy lodowiska. Program 
jest odpowiedzią na zgłaszane przez 
mazowieckie gminy i powiaty za-
potrzebowanie na remonty już ist-
niejących lub utworzenie nowych 
obiektów sportowych.

– W tym roku przeznaczamy aż 
10 mln zł na mazowieckie obiekty 
sportowe. Inwestujemy w nowocze-
sną i atrakcyjną dla ludzi młodych 
infrastrukturę sportową, a tym sa-
mym wspieramy aktywność spor-
tową wśród młodzieży – mówi 
marszałek Adam Struzik.

MIWIS skierowany jest do gmin 
i powiatów, które mogą ubiegać się 
o wsparcie na jeden projekt. Wnio-
ski mogą dotyczyć zarówno tworze-
nia nowych obiektów sportowych, 
jak i  remontów i  modernizacji 
obiektów już istniejących.

– To bardzo ważna inicjatywa. 
Ten program stworzyliśmy z my-
ślą o  wszystkich tych gminach 
i  powiatach, w  których brakuje 
miejsc na aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu. Cieszę 
się, że mogliśmy wygospodarować 
z naszego budżetu środki na ten 
cel – podkreśla członek zarządu 
województwa mazowieckiego 
Elżbieta Lanc.

Wsparcie przedsięwzięcia może 
wynieść do 75 proc. kosztów kwa-

lifi kowanych i nie powinno prze-
kroczyć 200 tys. zł. Wszystkie do-
fi nansowane obiekty mają służyć 
masowemu uprawianiu sportu 

i  spełniać warunek nieodpłatnej 
ogólnodostępności. 

Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie internetowej: www.mazovia.pl

– Niesprzyjająca aura spowodowa-
ła, że zadanie zostało przesunięte 
do wykonania na rok bieżący. Takie 
sytuacje się zdarzają. Trzema umieć 
powiedzieć stop w odpowiednim 
momencie i mieć tym samym gwa-
rancję jakości prowadzonych prac 
budowlanych – podkreślił starosta 
Stefan Bernaciak.

Wykonawcą robót był Zakład 
Usług Administracyjno-Budow-
lanych ze Zwolenia. Zakres prac 
obejmował budowę chodnika 
z kostki brukowej wraz ze zjazdami 
na odcinku drogi Zwoleń–Tczów. 
Jego długość wyniosła 550 metrów 
bieżących. Wykonane zostały także 
rowy odwadniające z przepustami 
o długości 650 metrów bieżących. 
Przy skrzyżowaniu z drogą gmin-
ną w kierunku miejscowości Pałki 
powstało oznakowane przejście 
dla pieszych wraz z  barierkami 
poręczowymi i aktywnymi, punk-
towymi elementami odblaskowymi 
wyposażonymi w światła LED.

Koszt inwestycji wyniósł 315 tys. 
58 złotych. Gmina Zwoleń dołożyła 
za swojego budżetu 130 tys. złotych. 
Reszta kwoty została pokryta z bu-
dżetu powiatu zwoleńskiego.

 Mirosława Gregorczyk

zwolenpowiat.pl

Prace przy budowie chodnika w Mostkach dobiegły końca. 
Samorządowcy powiatu zwoleńskiego i gminy Zwoleń oddali 
do użytku blisko 600-metrowy ciąg pieszy. Jest bezpieczniej 
i bardziej komfortowo, a inwestycja służy za przykład dobrej 
współpracy mieszkańców z samorządami.
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Szanowni 
Mieszkańcy 
Gminy Jastrząb
Niech nadchodzące 

Święta Wielkanocne 
wypełnią się rodzinnym ciepłem, 
wiosennym optymizmem i prawdziwą radością, 
a w Państwa sercach zagości wiara, miłość i pokój.
Niech Wielkanoc przyniesie chwile zadumy 
nad tym, co minęło i co nadejdzie,
a serdeczne spotkania w gronie bliskich 
natchną Państwa do pozytywnych zmian 
i dalszych działań.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Bińkowski 

Wójt Gminy Jastrząb
Andrzej Bracha

Dobre początki...
W samorządzie Gminy Jastrząb nastąpiły w I kwartale br. zmiany spowodowane konstytuowaniem się władz po wyborach jesiennych 
2018 roku. W wyniku rozstrzygniętego konkursu na wakujące stanowisko Sekretarza Gminy Jastrząb, zwolnione po objęciu przez 
Anitę Gołosz funkcji wicestarosty szydłowieckiego, od połowy lutego jest nim doświadczony samorządowiec Albert Bobrowski. 
W kadencji 2010–2014 był on p.o. wójta gminy Mirów, podczas minionej pracował w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko. Odpowiednio 
wcześniej ukonstytuowała się Rada Gminy.

Przypomnijmy, że radni wybra-
li Przewodniczącym Sławomira 
Bińkowskiego, a  wiceprzewodni-
czącym Wojciecha Warso. Ważne 
funkcje przewodniczących pełnią 
radni: Barbara Gregier – Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Tomasz 
Wakuła – Komisji Budżetowej, Ma-
rek Czarnota – Komisji Oświaty, 
Kultury i Zdrowia, Dawid Król – 
Komisji Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Ochrony Przeciwpożarowej 
i  Ochrony Środowiska, a  Marta 
Nadgradkiewicz – Komisji Rewi-
zyjnej. Wszyscy radni są doświad-
czonymi samorządowcami.

Trwa modernizacja drogi nr 727

W końcu września ma być zakoń-
czona modernizacja dwukilometro-
wego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 727 między miejscowościami 
Lipienice-Jastrząb. Łącząc Szydło-
wiec z Wierzbicą biegnie ona przez 
teren gminy ze wschodu na zachód. 
Z uwagi na sprzyjające warunki po-
godowe roboty były prowadzone 
także w I kwartale. Obserwuje się 
przyspieszenie tempa robót, co po-
woduje też utrudnienia w przejeź-
dzie przez ten ważny odcinek drogi 
wojewódzkiej. Nakładaniu nowej 
nawierzchni asfaltowej towarzyszy 
budowa chodnika, mostu i  rowu 
odwadniającego. Jej inwestorem jest 
Zarząd Dróg Województwa Mazo-
wieckiego. Na skalę swoich możli-
wości pomaga samorząd gminy Ja-
strząb. Gmina Jastrząb sfi nansowała 
m.in. opracowanie dokumentacji 
technicznej, co kosztowało 130 tys. 
zł. Wykupiła też za zgodą radnych 
od właścicieli grunty, znajdujące się 
w pasie przebudowywanej drogi. 

 „Ja w Internecie”

Gmina Jastrząb zrealizowa-
ła 10  szkoleń internetowych dla 
mieszkańców w ramach Działania 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020. Obsza-
ry tematyczne w jakich wyszkolili-
śmy naszych mieszkańców: 

 Moje fi nanse i transakcje w sieci 
– po przeprowadzonym szkoleniu 

mieszkańcy potrafi ą, wykorzystując 
sieć, zarządzać kontem bankowym, 
dokonywać płatności, realizować 
zakupy, rezerwować podróż, pła-
cić podatki oraz umieją korzystać 
z podstawowych usług e-admini-
stracji, m.in. wnioskując o zaświad-
czenia czy też występując o dowód 
osobisty – wszystko w sposób elek-
troniczny. 

 Kultura w sieci – po przepro-
wadzeniu szkoleń z  tego modułu 
mieszkańcy potrafi ą bezpiecznie 
szukać w internecie fi lmów, spek-
takli, książek, muzyki, gier, zdjęć, 
szkoleń i innych treści dostępnych 
z  legalnych źródeł oraz jak mogą 
wykorzystać je do nauki lub własnej 
twórczości zgodnie z prawem. 

 Mój biznes w sieci – uczestnicy 
szkolenia nauczyli się, jak wykorzy-
stać zasoby internetu, aby podnieść 
skuteczność działania w  ramach 
poszczególnych funkcji bizneso-
wych (komunikacja, marketing, 
zaopatrzenie, fi nanse itp.). 

 Działam w sieciach społeczno-

ściowych – uczestnicy szkolenia 
nauczyli się jak skutecznie korzy-
stać z  portali społecznościowych 
(YouTube, Facebook, Twitter i in.), 
w swojej codziennej pracy i życiu 
prywatnym. 

 Rodzic w Internecie – po prze-
prowadzeniu szkolenia uczestni-

cy poznali źródła wartościowych 
treści dostępnych w bibliotekach, 
muzeach cyfrowych oraz nauczyli 
się, jak zapewnić dziecku bezpie-
czeństwo w sieci i reagować na za-
grożenia typu trolling i hate. 

Łącznie zostało przeszkolonych 
117 uczestników projektu. Projekt 
pt. „Ja w  internecie” jest współfi -
nansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa.

Budowa WSZOK na fi niszu

Zaawansowana jest budowa 
Gminnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Jego koszt przekracza 1,1 mln zło-
tych, w  czym dominujący udział 
ma Europejski Fundusz Społeczny 
dostarczający środków w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go 2014–2020 Osi Priorytetowej V 
Gospodarka Przyjazna Środowisku 
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. 

Zaawansowane już bardzo pra-
ce budowlane prowadzi Firma 
Budowlano-Usługowa „WIATRO-
BUD II” Paweł Wiatrak, Przemy-
sław Wiatrak s.c. z Radomia. Prze-
kazanie obiektu planowane jest 
31 maja. 

Bal nad bale!

Dzieci długo będą pamiętać bal 
karnawałowy w Centrum Integra-
cji Środowiskowej w Jastrzębiu. Był 
to dzień niecierpliwie oczekiwany. 
Gospodarze imprezy, Agnieszka 
Dąbrowska i wójt Andrzej Bracha, 
przywitali serdecznie obecnych 
a  przede wszystkim dzieciaczki, 
które w  barwnych strojach pre-
zentowały się znakomicie. Imprezę 
zaszczycili goście: wicestarosta szy-
dłowiecki Anita Gołosz, Sławomir 
Bińkowski – Przewodniczący Rady, 
Sekretarz Gminy Albert Bobrow-
ski, rodzice oraz sponsorzy, któ-
rzy ufundowali nagrody rzeczowe 
oraz sfi nansowali poczęstunek dla 
dzieci.

Świetlica zamieniła się w salę ba-
lową. Dzieci przebrane w kolorowe 
stroje wcieliły się w różne postacie 
z bajek oraz w swoich ulubionych 
bohaterów. Wszyscy świetnie się 
bawili. Wspaniała impreza prowa-
dzona była przez znakomite ani-
matorki: panie Agnieszkę Powideł 
i  Renatę Parszewską, które uroz-
maicały dzieciom zabawę różnymi 
konkursami, pokazami i  innymi 
atrakcjami. Zwycięzcy konkursów 
byli nagradzani drobnymi upomin-
kami, a pozostałe dzieci – słodko-
ściami. Rozweseleni uczestnicy 
wybrali też króla i  królową balu. 
Na zakończenie pozowały do pa-
miątkowego zdjęcia.

Przyspieszyły prace przy modernizacji drogi nr 727

W ramach projektu „Ja w Internecie” zostało przeszkolonych 117 uczestników

Na koniec balu wszyscy chętnie pozowali do zdjęcia

Przekazanie PSZOK planowane jest 31 maja
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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

Pożegnanie kombatantki, 
rolniczki, babci
Uroczystości pogrzebowe 90-letniej Ewy Gołąbek, z domu Pastuszko, odbyły się 17 kwietnia 2019 
br. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie Iłżeckim. Trumna z Jej doczesnymi 
szczątkami została złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafi alnym w Kazanowie, 
gdzie spoczywa jej zmarły mąż mjr Edward Gołąbek ps. „Orzeł”. 

W  imieniu uczestników uro-
czystości pogrzebowej pożegnał 
Zmarłą m.in. Adolf Czekaj Prezes, 
ZO Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych w Radomiu. 
Przypomniał, że Ewa Pastuszko wy-
szła w 1948 r. za mąż za Edwarda 
Gołąbka, również partyzanta Zgru-
powania BCH „Ośka”. Urodziła dwie 
córki i dwóch synów, dbając o jak 
najlepsze przygotowanie ich do ży-
cia. Gołąbkowie wzorowo prowa-
dzili 12-hektarowe gospodarstwo 
rolne, specjalizujące się w produk-
cji roślinnej i  zwierzęcej, głównie 
bydła mlecznego i koni oraz trzo-
dy chlewnej. Prowadzili przez lata 
zlewnię mleka.

Wzruszające słowa przekazała 
wnuczka Agnieszka Kobiera: – Choć 

Ewa Gołąbek z synem druhem Zbigniewem 
Gołąbkiem w domu rodzinnym w Kroczowie 
Mniejszym

Serdeczne wyrazy współczucia

Zbigniewowi i Jadwidze Gołąbkom
z powodu śmierci

Mamy – Ewy Gołąbek
porucznika Wojska Polskiego, łączniczki i sanitariuszki 

Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet,
odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,

Krzyżem Batalionów Chłopskich i Krzyżem Partyzanckim,
radnej powiatu zwoleńskiego dwóch kadencji, 

Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kroczowie Mniejszym

składają

przyjaciele z redakcji Tygodnika Radomskiego i Wydawnictwa RAZEM

przeżyłaś tyle lat, tyle zawieruch 
przetrwałaś i dzieliło nas tyle dekad 
– umiałaś z nami rozmawiać i nas 
rozumiałaś. Cudownie opowiadałaś 
o dzieciństwie, o rodzicach, wojnie 
i  trudnych latach powojennych. 
Z prostotą i mądrością ludową tłu-
maczyłaś zakręty historii. Nauczyłaś 
nas patriotyzmu, ale nie eposu tyl-
ko prostej miłości do tej ziemi, na 
której żyjemy i ludzi, którzy nas ota-
czają. To dzięki Tobie wiemy co to 
sianokosy, żniwa i wykopki. Swoim 
życiem dawałaś przykład, że dzię-
ki ciężkiej pracy można osiągnąć 
wszystko. A przy tym byłaś zawsze 
naszą ukochaną Babcią Ewą.

Kondolencje rodzinie złożył 
przybyły na pogrzeb poseł Leszek 
Ruszczyk.
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Kiermasz ozdób świątecznych 
w radomskim magistracie
Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne, m.in. stroiki, zajączki, baranki i pisanki można było kupić 
na Wielkanocnym Kiermaszu Wyrobów Terapii Zajęciowej, który odbył się w Urzędzie Miejskim.

Tradycyjnie magistrat gościł uczest-
ników radomskich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych, które 
prezentują wykonane przez siebie de-
koracje.

– Bardzo się cieszę, że oferta przed-
stawiona na kiermaszu jest tak bogata. 
Prezentowane ozdoby są naprawdę prze-
piękne. To pokazuje, jak wspaniałą pracę 
wykonują Warsztaty Terapii Zajęciowej 
i inne organizacje pozarządowe działające 
w naszym mieście – mówił, odwiedzając 
stoiska, prezydent Radosław Witkowski.

Tradycyjnie, pieniądze uzyskane ze sprze-
daży ozdób będą w całości przeznaczone na 
działania z zakresu rehabilitacji społecznej 
i terapii podopiecznych podmiotów biorą-
cych udział w kiermaszu.
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 Znamy pieśni ułańskie. „Ułani, malowane dzieci, każda panna i mężat-
ka za wami poleci”. Mimo że w naszej współczesnej armii, kawaleria istnieje 
już jedynie jako Szwadron Reprezentacyjny WP, to tradycja kawaleryjska 
i powodzenie u pań pozostało. 
Nic dziwnego, że Teresa Fryszkiewicz, wójt Gminy Garbatka-Letnisko, 
chętnie zapozowała do pamiątkowego zdjęcia z przedstawicielami Szwa-
dronu Ziemi Kozienickiej, rotmistrzem Pawłem Kibilem i ułanem Bo-
gusławem Oleksikiem, odznaczonymi w czasie uroczystości rocznicowej 
w Molendach medalem „Pro Patria”.

 Przedstawiciele Komisji 
Europejskiej odwiedzili powiat 
radomski. Interesowali się wy-
korzystywaniem funduszy unij-
nych, co z pewnością przedsta-
wią w przygotowywanym dla KE 
sprawozdaniu. Towarzyszący im 
Adam Bielan przedstawił na zor-
ganizowanej po jej zakończeniu 
konferencji prasowej swój punkt 
widzenia, jako kandydata z listy 
PiS do Parlamentu Europejskie-
go, na rozwój poszczególnych 
części Mazowsza.

 Leśna polana pod wsią Molendy 
w Gminie Garbatka-Letnisko to miejsce 
szczególne. To właśnie tam rozegrała się 
największa bitwa oddziałów partyzanc-
kich z Niemcami na Ziemi Kozienickiej. 
Co roku, w rocznicę tej bitwy przyjeż-
dżają tutaj kombatanci i weterani. 
Na pamiątkowym zdjęciu uwieczniliśmy 
obecnych na tej uroczystości pułkowni-
ka Jana Kleczkowskiego, Adolfa Czekaja, 
prezesa Okręgu Radomskiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych 
i wiceprezesa tego związku Zbigniewa 
Gołąbka, którym towarzyszył przewod-
niczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
Włodzimierz Mazur. 

 Pusty gmach po szkole plastycznej zniknął w ciągu kilku dni. Na jego miejscu przy ul. Kilińskiego w  Ra-
domiu będzie wzniesiony nowoczesny hotel.

 Na wiecu poparcia dla strajku 
nauczycieli walczących o godziwe 
place, pojawiły się też z transparen-
tem uśmiechnięte panie, dziękujące 
radomianom za poparcie słusznych 
żądań nauczycieli. W wiecu popar-
cia uczestniczyło ponad tysiąc osób.

 Dwa przystanki autobusowe tak zazielenione jak na załączonej plan-
szy, niebawem spostrzeżemy przy placu Jagiellońskim w Radomiu dzięki 
zatrzymaniu i życiodajnemu wykorzystaniu wody deszczowej. Inicjatywę 
pochwalił goszczący w Radomiu przedstawiciel Komisji Europejskiej. 
Więcej w  publikacji „LIFE czyli przyjazne życie” na str.  5. 

P O ( d ) G L Ą D Y

„Bo w sercu ułana...”

Zielone przystanki

Będzie kolejny hotel

Spotkanie z komisarzami UE

Podziękowanie
za poparcie

Jak co roku 
w Molendach


