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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności,

ciepłej rodzinnej atmosfery, 
wielu głębokich i radosnych przeżyć.

Niech świąteczna radość i pokój, 
poczucie osobistego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dariusz Wójcik

oraz Radni Rady Miejskiej w Radomiu

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Radomskiego
Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Niech nadchodzące dni przyniosą Wam i Waszym Rodzinom radość, 
optymizm i dumę z dotychczasowych dokonań… Niech rok 2017 

obdarzy Was zdrowiem i dostatkiem, obfi tym urodzajem i przyjaźnią, 
odwzajemnionym szacunkiem do ludzi, ukochaniem naszej pięknej 

radomskiej ziemi i miłością do drogich Waszym sercom ludzi.
Szczęśliwego, pogodnego, wypełnionego radością świętowania.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Życzymy Państwu spędzenia 

niepowtarzalnej Wigilii przy tradycyjnym stole i choince 
z najbliższymi i na Pasterce, 
następnych dni świątecznych 

w atmosferze spokoju i ciepła rodzinnego, 
a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz działalności zawodowej i społecznej

Wspaniałych, 
pełnych ciepła i radości 
Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym 2017 Roku 
zdrowia, szczęścia, pasma sukcesów, 
spełnienia wszystkich marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności

życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NASZ DOM” 
w Radomiu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składam Mieszkańcom Ziemi Radomskiej 

najserdeczniejsze życzenia.
Niech dni świąteczne będą niezapomniane, 
spędzone z rodziną, przyjaciółmi radośnie, 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 
a Nowy Rok był spełnieniem pragnień i marzeń.

Starosta Radomski
Mirosław Ślifi rczyk

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy

Józef Skrobisz

Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Teresa Bartosiewicz

Burmistrza 
Miasta i Gminy Iłża
Andrzej Moskwa
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Święta Bożego Narodzenia to symbol nadziei 
mający piękną wielowiekową tradycję. 

W tych szczególnych dniach życzymy 
Mieszkańcom Gminy Garbatka-Letnisko 

spełnienia marzeń i spokojnych Świąt 
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Głowaczów
ciepła rodzinnego, wiele radości

i wzajemnej życzliwości,
a w Nowym Roku dużo sukcesów

zdrowia i pomyślności
życzą

Każdego Roku czekamy 
na to najpiękniejsze Święto 

– magiczne i rodzinne – Boże Narodzenie. 
Co roku z wiarą na lepsze dni witamy Nowy Rok. 

Świątecznego nastroju, spełnienia marzeń 
i aby każdy dzień Nowego Roku 

był lepszy od poprzedniego, 
pełen ciepła i miłości bliskich 

Mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą 

Radosnych, spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz dużo szczęścia 
w Nowym 2017 Roku 

Mieszkańcom Gminy Przyłęk

życzą

Wójt Gminy
Robert Kowalczyk

Przewodniczący 
Rady Gminy w Przyłęku

Wojciech Szmajda

Przewodniczący 
Rady Gminy

Włodzimierz Mazur

Wójt Gminy Przyłęk
Marian Kuś

Józef Grzegorz Małaśnicki
Wójt Gminy Głowaczów

Hubert Czubaj
Przewodniczący 

Rady Gminy

życzy 

Wójt Euzebiusz Strzelczyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

VI Edycja Konkursu 
,,PERŁA POWIATU”
Ruszyła kolejna edycja Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. 
Wnioski w formie wypełnionych ankiet można składać do 5 stycznia 2017 roku. Jest to okazja 
do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przed-
sięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, fi rm oraz gospodarstw 
rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze wyniki 
gospodarcze i ekonomiczne w 2016 roku.

Współzawodnictwo odbywa 
się w pięciu kategoriach: Mała 
Firma Roku (zatrudniająca 
mniej niż 50 pracowników), 
Firma Roku (zatrudniająca 50 
i więcej pracowników), Pro-
dukt Roku, Małe Gospodarstwo 
Rolne (powierzchnia mniej niż 
20 ha) oraz Gospodarstwo Rolne 
(powierzchnia 20 ha i powyżej). 
Kandydaci do poszczególnych 
kategorii muszą spełniać wa-
runki określone w Regulaminie 
Konkursu zatwierdzonym przez 
Zarząd Powiatu Radomskiego.

Nadzór nad przebiegiem 
Konkursu sprawuje i orzeka 
o wynikach jego poszczegól-
nych etapów Kapituła, na czele 
z jej przewodniczącym, starostą 
Mirosławem Ślifi rczykiem, po-
wołana przez Zarząd Powiatu. 
Może ona również zadecydować 
o przyznaniu nagrody specjal-
nej, którą może zostać objęta do-
wolna kandydatura, zasługująca 
na szczególne wyróżnienie.

Wnioski z ankietami zgłoszenio-
wymi, dostępne wraz z regulami-

nem na stronie www.radompowiat.pl, 
należy składać od 28 listopada 2016 r. 
do 5 stycznia 2017 r. w siedzibie 
Starostwa, bądź przesyłać pocztą 
pod adresem: Starostwo Powiatowe 
w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 
26-600 Radom.

Zwycięzca danej kategorii otrzy-
muje statuetkę i dyplom honorowy. 
Uroczyste podsumowanie i wręczenie 
nagród odbędzie się 10 marca 2017 r. 

w Sali Koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu.

Zgodnie z regulaminem, kandyda-
tów mogą zgłaszać burmistrzowie 
i wójtowie z terenu powiatu radom-
skiego, organizacje reprezentujące 
przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) 
i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, 
itp.) a także firmy bądź rolnicy 
w swoim własnym imieniu.

Otwieranie 
poetyckiej „Szufl ady”

Dzięki życzliwości Zofi i Fi-
lipowskiej, szefowej Klubu „Y” 
i Zarządu SM „Budowlani” 
w Radomiu, w tej spółdzielczej 
placówce kultury uwili sobie 
gniazdko nie tylko członko-
wie Koła Poezji Nie Odkrytej 
„Szufl ada” i seniorzy, lecz także 
młodzież. Podczas grudniowego 
spotkania, głosy uzdolnionych 
artystycznie nieletnich docho-
dziły też z sąsiednich pomiesz-
czeń. Gospodarzami wieczoru 
byli tym razem poeci w wieku 
senioralnym. Swoje wiersze za-
warte w wydawanych własnym 
sumptem tomikach zaprezen-
tował Jan Orczykowski. Recy-
tował je Jan Kiraga, również 
poeta, potwierdzając, że chodzi 
już o poezję odkrywaną. Prze-
rywniki zagospodarował arty-
stycznie piosenkami Agnieszki 
Osieckiej i własną twórczością 
Stanisław Borecki, poeta i bard. 

Przewodnicząca koła Wiesława 
Didyk zaprosiła także św. Mikoła-
ja, raźnie grającego na akordeonie 
i częstującego klubowiczów bato-
nikami. Było miło i nastrojowo, 
jak co miesiąc. W recytowanych 
wierszach przeplatały się refl eksje 
o Polsce, biednych i bogatych, la-
tach młodości autora, czyli o bzach, 
sennych marzeniach i spełnionej 

miłości. Przytoczymy jednak frag-
ment rymowanki opisującej raczej 
spotkanie męskie.   (M.K.)

ŹLE WYSZŁO…

…Dobrze nam szło
Butelka jedna
Butelka druga…
Zostało czyste szkło…
Blisko do rana
Głowa zbolała
W kieszeniach puste dna…
Gdzie szukać
Straconego dnia?

Od prawej: Jan Kiraga, Jan Orczykowski, św. Mikołaj, Wiesława Didyk i Stanisław Borecki

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym 2017 Roku 
Mieszkańcom Ziemi Radomskiej życzy 

Redakcja Tygodnika Radomskiego w Gminach i Powiatach



3NA CZASIE

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Rady Naczelnej PSL

Boże Narodzenie 
to wyjątkowe Święto 

niosące ze sobą wiele dobra, 
nadziei i miłości. 

Z tej okazji Mieszkańcom 
Ziemi Radomskiej życzę, 

aby radosny czas Narodzenia 
Pańskiego wzmocnił 

każdego z Nas, 
a nadchodzący Nowy 

2017 Rok był spełnieniem 
pragnień i marzeń, 

w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia.

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, 
zdrowiem i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek 
oraz w Nowym 2017 roku wiary i optymizmu lepszego jutra,

 życzliwego i bezpiecznego otoczenia,
by marzenia się spełniły, 

a jeśli są obawy – by się nie sprawdziły 
życzą:

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kowala
 życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych 

 Świąt Bożego Narodzenia 
 oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym 2017 Roku

Anna Kwiecień
Poseł na Sejm RP

Bożenna Pacholczak
Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Marczykowski
Wójt Gminy Kowala

Tadeusz Osiński

Zbigniew Gołąbek
Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Gmina Kowala

Budżet 2017 
tuż przed Sylwestrem
Wprawdzie budżet Gminy Kowala na 2017 rok ma być przyjęty na sesji 30 grudnia br., 
to jego projekt przedłożony Radzie Gminy przez wójta Tadeusza Osińskiego, jest już znany. 
Opiniowany był przecież na posiedzeniach jej komisji. Opinię przygotował też trzyosobowy 
zespół Samorządowego Kolegium Woj. Mazowieckiego. Wójt Osiński podał, że po stronie do-
chodów projekt przedstawia wartość 44 335 137 zł, a wydatki bieżące będą niższe o około 
1 mln zł. Stanie się tak dlatego, że tę kwotę przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego 
na budowę drogi Kowala-Maliszów-Grabina.

W pozycji wydatki, najwięcej, 
gdyż 17 427 125 zł zarezerwuje się 
na cele wypłacane za pośrednic-
twem GOPS-u, w tym ponad 10 
mln zł na świadczenia na rzecz dzieci 
w ramach programu Rodzina 500+, 
a około 5 mln zł na fundusz ali-
mentacyjny. Drugą lokatę w dziale 
wydatki zajmie oświata. Z 16,4 mln 
zł proponowanych na ten cel, około 
12,7 mln zł ma się przeznaczyć na 
pięć PSP i dwa gimnazja. Prawie 
1,5 mln zł będzie kosztować utrzy-
manie Publicznego Przedszkola. 
322,6 tys. zł ma się przeznaczyć na 
prowadzenie niepublicznych punk-
tów przedszkolnych, czyli dla 1429 
milusińskich. Na działalność bi-
bliotek – 205 tys. zł. Finansowanie 
działalności 4. jednostek OSP będzie 
kosztować 250 tys. zł. Wydatki ma-
jątkowe w ramach Funduszu Sołec-

kiego kwotą 150 221 zł wspomogą 
m.in. układanie odcinków chod-
ników w Ludwinowie i Trablicach 
oraz przyczynią się do lepszego 
oświetlenia ulicznego w Kotarwi-
cach, Rożkach, Hucie Mazowszany 
i Kosowie. Nakłady na większe zada-
nia inwestycyjno-remontowe będą 
zsumowane i znane po sporządzeniu 
bilansu realizacji budżetu 2016 roku. 
Nastąpiło np. znaczne przesunięcie 
terminów rozpoczęcia realizacji nie-
których tegorocznych inwestycji np. 
odcinka drogi w sąsiedztwie mostu 
na Oronce w Dąbrówce Zabłotniej. 
Stary most zostanie zastąpiony prze-
pustem o określonych parametrach 
technicznych. Zaistniała koniecz-
ność przebudowy odcinków drogi. 
Przesunięcie terminu rozpoczęcia 
budowy drogi Młodocin-Kąty jest 
z kolei spowodowane opóźnie-

niem terminu wydania decyzji 
o sposobie podłączenia się do 
przebudowywanej krajowej „7”. 
Na sesji obradującej 28 listopa-
da Rada Gminy zadeklarowała 
chęć udziału w dofi nansowaniu 
przebudowy drogi powiatowej 
Kowala-Młodocin. W latach 
2014–2015 był wybudowany 
odcinek Młodocin-przejazd ko-
lejowy w Rożkach. W przyszłym 
roku będzie przebudowany (wraz 
z chodnikiem) odcinek prowa-
dzący od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką przez samą Kowa-
lę. Kosztować ma około 1 mln zł. 
Starostwo powiatowe przezna-
czy na ten cel około 700 tys. zł, 
a gmina Kowala około 300 tys. 
Po jego wybudowaniu przyjdzie 
starostwu zająć się odcinkiem ko-
lejnym, prowadzącym z Kowali 
do przejazdu w Rożkach. Istnie-
je szansa na otrzymanie środków 
z Regionalnego Programu Roz-
budowy Dróg na budowę drogi 
w Kosowie. Wniosek gminy Ko-
wala w tej sprawie został zakwa-
lifi kowany i zajmuje dość wysoką 
pozycję na liście rankingowej. 
Trwają roboty rozbudowujące 
sieć wodociągu prowadzącego od 
skrzyżowania trasy wojewódzkiej 
nr 733. Z innych przedsięwzięć 
warto wymienić modernizację bu-
dynku, w którym ma funkcjono-
wać posterunek policji w Kowali. 
Ważną pozycję wydatków stanowi 
kultura fi zyczna, sport i rekreacja. 
O tym, po uchwaleniu budżetu na 
2017 rok, co nastąpi 30 grudnia. 

– Z myślą o poprawie wa-
runków życia mieszkańców, 
w 2017 roku zamierzamy zająć 
gminnym programem kanaliza-
cji. Podpisaliśmy w tej sprawie 
m.in. list intencyjny z Wodo-
ciągami Miejskimi w Radomiu. 
Miejscowości przylegające do 
Radomia, m.in. Trablice wraz 
z przysiółkami, Mazowszany 
i Kotarwice mają być podłączo-
ne do oczyszczalni w Lesiowie, 
a w pozostałych, zamieszkałych 
przez odpowiednia ilość osób, 
pobuduje się oczyszczalnie osie-
dlowe. Realizacja tego dużego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 
rozłożona będzie na kilka lat a 
jego koszt przekroczy 100 mln zł. 
Rozpoczynamy od opracowa-
nia dokumentacji technicznej. 
Dotychczas ścieki odprowadza 
się w minie do oczyszczalni tzw. 
przydomowych. Moi poprzed-
nicy wybudowali ich około 200. 

 (mk)

Wójt Tadeusz Osiński wraz ze współpracownikami analizują nadesłany przez Dyrekcją Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad projekt oświetlenia ronda, które powstanie na styku dróg lokalnych 
z budowanym tzw. nowym śladem trasy E7

Efektownie prezentuje się budynek Zespołu Szkół w Kowali i jego otoczenie 
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W Domu Technika NOT 
w świątecznym nastroju
Zbudowany za składki członkowskie Dom Technika NOT w Radomiu jest od bardzo wielu lat 
miejscem kontaktów i aktywności ludzi zrzeszonych w stowarzyszeniach naukowo-technicznych.

16 grudnia osobistym uczest-
nictwem odpowiedzieli oni na 
zaproszenie zarządów Radomskiej 
Rady Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych i Mazowiec-
kiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, na świąteczno-no-
woroczne spotkanie środowiska 
inżynieryjno-technicznego z ks. 
bp. Henrykiem Tomasikiem Or-
dynariuszem Diecezji Radomskiej. 
A że żyjemy w czasach ekumeni-
zmu, organizatorzy zaprosili też 
ks. Wojciecha Rudkowskiego, pro-
boszcza Parafi i Ewangelicko-Augs-
burskiej. Obaj duchowni przekazali 
uczestnikom słowa bożej miłości 
i ludzkiej odpowiedzialności. 
Zgodnie z ewangelicznym przeka-
zem, uczestniczyli we wspólnej mo-
dlitwie i w akcie łamania się opłat-
kiem oraz składania sobie życzeń 
świątecznych. Uczestników wigilij-
nego spotkania przywitali – Walde-
mar Fabirkiewicz, Prezes Zarządu 
RRFSNT NOT i Marek Ziomka re-
prezentujący OMIIB. Gospodarze 
przypomnieli historyczne tradycje 
i patriotyczną postawę twórców 
i działaczy organizacji naukowych 
i technicznych. Polskie Towarzy-
stwo Politechniczne, do którego 
działalności nawiązuje NOT, po-
wołał przed 180 laty w Paryżu gen. 
Józef Bem. Urodzony w Radomiu 
patron obchodzącego w br. 95-lecie 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
prof. Włodzimierz Krukowski od-
dal życie za Polskę, zamordowany 
przez gestapo w 1941 roku wraz 
z innymi profesorami Politech-
niki Lwowskiej. Główny organi-
zator spotkania, Radomska Rada 
Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT obchodzi 

w tym roku jubileusz 65-lecia 
działalności. Skupia ona kilkana-
ście stowarzyszeń działających na 
ziemi radomskiej. Dlatego podczas 
spotkania zarówno Waldemar Fa-
birkiewicz, wiceprezes Marek 
Grzywacz oraz inni przedstawicie-
le jubilatów, otrzymali wiele gratu-
lacji, przekazanych bezpośrednio 
przez uczestników spotkania, prze-
słanych pocztą elektroniczną lub 
tradycyjną. Bezpośrednio składali 
je m.in. Rafał Rajkowski – Czło-

Tadeusz Nowicki 
nieprawdziwie
pomawiany
Tadeusz Nowicki, zamieszkały w miejscowości Sucha koło 
Pionek, nieprzerwanie od roku 1998 pełni funkcję radnego 
Rady Powiatu w Radomiu. Jeszcze wcześniej został wybra-
ny przez druhów prezesem jednostki OSP w Suchej, potem 
obdarzono go także funkcją prezesa Zarządu Miejsko-Gmin-
nego OSP w Pionkach. 

Z funkcji tych zrezygnował 
latem br. Za wieloletnią dzia-
łalność społeczną, strażacy 
ochotnicy odwdzięczyli się 
przyznaniem mu dożywotnio 
miana Honorowego Prezesa 
Miejsko-Gminnej ZOSP RP 
w Pionkach.

Pech chciał, że Tadeusz No-
wicki spotkał na niwie dzia-
łalności społecznej człowieka, 
pomawiającego go niesłusznie 
o różnego rodzaju niegodziwo-
ści. Sprawą po pięciu posiedze-
niach, w tym w ostatnim wy-
padku w rezultacie skierowanie 
jej do ponownego rozpatrzenia, 
zakończył 14 września br. Sąd 
Rejonowy w Zwoleniu orzecze-
niem wymierzającym oskarżone-
mu Radosławowi B. karę grzyw-
ny za nieprawdziwe pomawianie 
i znieważanie słowne Tadeusza 
Nowickiego. Zasądził też zwrot 
przez oskarżonego na rzecz Ta-
deusza Nowickiego kosztów są-
dowych w kwocie 2304 zł. 

Przeczytajmy w orzecze-
niu sądowym, o co Nowicki 

był pomawiany przez Radosława 
B. zamieszkałego w tejże Suchej: 
„1. W okresie od maja 2012 roku 
do stycznia 2013 roku na terenie 
gminy Pionki pomawiał Tadeusza 
Nowickiego o to, że żądał od niego 
łapówki w wysokości 10.000 zł, że 
kieruje mafi ą, w czasie kampanii 
wyborczej polecił mu zrywać pla-
katy jego przeciwników, polecił mu 
wykonywanie usług, za które nie 
płacił mu pieniędzy oraz o to, że 
zniszczył straż pożarną w miejsco-
wości Sucha, gdyż powierzał sprzęt 
osobom niekompetentnym, a zara-
zem o takie postępowanie i właści-
wości, które Tadeusza Nowickie-
go, pełniącego funkcje publiczne 
radnego powiatu radomskiego 
i prezesa OSP Sucha mogło nara-
zić na utratę zaufania publicznego, 
tj. przestępstwo z art. 212 s/s 1 kk.

2. W okresie od maja 2012 roku 
do stycznia 2013 roku na terenie 
gminy Pionki, pow. radomskiego 
znieważał Tadeusza Nowickiego 
słowami powszechnie uważanymi 
za obelżywe – tj. o przestępstwo 
z art. 216s/s 1 kk.”   (k)

Paczka dla bohatera
Kolejny raz, tuż przed świę-

tami Bożego Narodzenia, kom-
batanci Światowego Związku 
Żołnierzy AK otrzymali paczki 
od młodszego pokolenia. W 
zbiórce uczestniczyli uczniowie 
12 szkół z regionu radomskiego, 
funkcjonariusze Straży Granicz-
nej, Służby Więziennej, Straży 
Miejskiej, Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Żandarmerii 
Wojskowej, Bank Żywnośći i 
„Piotr i Paweł”. Łącznie zebrano 
1350 kg artykułów żywnościo-

wych i chemii gospodarczej, które 
podzielono na 65 paczek.

Akcję zorganizowaną przez ZSZ 
im. Hubala koordynowali nauczy-
cieli: Justyna Bujek, Marta Wawrzos 
i Grzegorz Danilczuk.

– Chcę w imieniu wszystkich ko-
leżanek i kolegów bardzo podzięko-
wać za potrzebę pomocy ludziom. 
To jest paczka dla ludzi, którzy czuli 
kiedyś potrzebę ratowania Ojczyzny 
– powiedział podpułkownik Leon 
Etwert, prezes zarządu radomskiego 
okręgu ŚZŻ AK.  JaL

W imieniu gospodarzy uczestników spotkania witali: Włodzimierz Fabirkiewicz i Marek Ziomka

Ks. biskup Henryk Tomasik poświęcił uczestników spotkania i potrawy wigilijne

Uczestnicy spotkania przy jednym ze stolików sali konferencyjnej Domu Technika

nek Zarządu Woj. Mazowieckiego, 
Zbigniew Gołąbek radny Sejmiku, 
Leszek Margas wicestarosta radom-
ski, Leszek Flisek prezydent Ogól-
nopolskiej Izby Branży Skórzanej, 
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz 
Wasilewski – Dziekan Wydziału 
Materiałoznawstwa, Technologii 
i Wzornictwa UTH w Radomiu, 
dr Maria Pierzchalska – rektor 
Europejskiej Uczelni Społeczno-
-Technicznej w Radomiu. Smaku-
jąc potrawy wigilijne, rozmawiali 

Na planszy nazwy stowarzyszeń naukowo-
-technicznych ziemi radomskiej zrzeszonych 
w RRSNT NOT

o rezultatach działalności nauko-
wej, stowarzyszeniowej i o zamie-
rzeniach. 

 (MK) 
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Opłatkowe 
spotkanie w Jastrzębi
Plac przed remizą OSP w Jastrzębi w niedzielny wieczór zmienił swoje przeznaczenie. Zamiast 
wozów bojowych stanęła na nim bożonarodzeniowa szopka otoczona przez aniołki. Druhowie 
zaznaczyli jednak swoją obecność koncertem orkiestry dętej.

– Życzę wszystkim dużo poko-
ju i spokoju. Żebyśmy się w takiej 
atmosferze spotykali częściej. Żeby 
przy wigilijnym stole nie zabrakło 
nikogo z rodziny i żeby wszyscy 
szczęśliwie powrócili do domu – 
powiedziała wójt gminy Jastrzębia 
Elżbieta Zasada.

Z równie życzliwymi słowami 
zwrócił się do uczestników wigi-
lijnego spotkania wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz. 
– W tym wyjątkowym czasie, jakim 
bez wątpienia jest okres Bożego Na-
rodzenia, chcę Państwu życzyć, aby 
nie zabrakło przy rodzinnych wigi-
lijnych stołach tradycyjnej polskiej 
ciepłej gościnności i miłości. 

Po krótkiej modlitwie zmówio-
nej przez księży: Grzegorza Stań-
czaka i Grzegorza Murawskiego, 
proboszczów parafi i w Jastrzębi 
i Goryniu, podzielono się opłat-
kiem i złożono sobie życzenia świą-
teczno-noworoczne. 

Wspólne kolędowanie połą-
czonych zespołów „Lesiowianek”, 

„Bartodziejaków” i uczniów umili-
ło mroźne, dzięki aurze, choć ciepłe 
dzięki panującej atmosferze, wigi-

lijne spotkanie mieszkańców gminy 
Jastrzębia.

 JaL

Wójt Elżbieta Zasada składa mieszkańcom życzenia w towarzystwie księży

Opłatkiem częstowały urocze małe aniołki

Mroźna aura nie zniechęciła tłumnie przybyłych mieszkańców

Kolędy w wykonaniu „Lesiowianek”

Policja wróciła 
do Jastrzębi
19 grudnia w gminie Jastrzębia reaktywowany został posteru-
nek policji, służbowo podlegający insp. Markowi Szczęsnemu, 
komendantowi Komisariatu Policji w Jedlińsku.

Służbę w nim objęło 10 funkcjo-
nariuszy. W uroczystości otwarcia 
posterunku wzięli udział I Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Radomiu insp. Marek 
Świszcz, Komendant Miejski Poli-
cji w Radomiu podinspektor Piotr 
Kostkiewicz, kom. Marek Szczęsny, 
poseł Wojciech Skurkiewicz, wójt 

gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz, 
radni, sołtysi i mieszkańcy gminy.

– Czekaliśmy na wasz powrót. 
Pomieszczenia, w których poprzed-
nio był posterunek policji nie były 
nawet wynajmowane – powiedziała 
wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Za-
sada. 

 JaL

Posterunek już otwarty. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: (od lewej) podinspektor 
Piotr Kostkiewicz, kom. Marek Szczęsny, insp. Marek Świszcz, wójt Elżbieta Zasada 
i poseł Wojciech Skurkiewicz

Przeprowadzka 
Poradni Leczenia 
Uzależnień
Poradnię Leczenia Uzależnień w Radomiu czeka 
przeprowadzka i zmiana podległości z Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana na Samodzielny 
Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach.

Po nowym roku poradnia prze-
prowadzi się z budynku dawnego 
oddziału ginekologiczno-położ-
niczego przy ulicy Narutowicza, 
gdzie zajmuje parter, do komplek-
su budynków medycznych u zbiegu 
ulic Reja i Mireckiego przy rondzie 
Ks. Kotlarza. Pacjenci nie będę 
więc musieli jeździć do odległych 
Krychnowic. 

Zawarto już porozumienie mię-
dzy szpitalami. – Wszystkie osoby 
zatrudnione na umowy o pracę 
pozostaną na takim zatrudnieniu 
w RSzS. Osoby zatrudnione na 
umowę-zlecenie zostaną zatrud-
nione na tych samych zasadach 
w szpitalach w Krychnowicach. 
Dokumentacja pacjentów zostanie 
przekazana – poinformował wice-
prezydent Jerzy Zawodnik, podczas 
sesji Rady Miejskiej 19 grudnia. 
Szpital w Krychnowicach przejmie 
kadrę poradni, pracownicy etatowi 

RSzS będą mogli być zatrudnieni na 
umowę-zlecenie. 

Sprawa stawała na radzie spo-
łecznej Radomskiego Szpitala Ze-
spolonego. Budziła emocje. Radni 
PiS domagali się zwołania nad-
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
„w związku z likwidacją poradni 
uzależnień”. Pacjenci zaczęli zbierać 
podpisy pod listem protestacyjnym. 
– Proszę o uspokojenie pacjentów. 
W pracy zostaną wszyscy terapeu-
ci. Poradnia będzie w niezmienio-

nej formie działać pod nowym 
adresem przy ul. Mireckiego 
– stwierdził wiceprezydent Za-
wodnik. 

Przeprowadzkę Poradni wy-
muszają nowe przepisy. Chodzi 
o to, że poradnie mają się znajdo-
wać przy placówkach, w których 
działają oddziały szpitalne. Szpi-
tal przy Tochtermana oddziału 
leczenia uzależnień nie ma, mie-
ści się on natomiast w Krychno-
wicach. Ma być to ułatwienie 
dla pacjentów, by ci przyjęci na 
oddział mogli być bezpośrednio 
kierowani do przyszpitalnej po-
radni i odwrotnie – ci, którzy są 
przyjmowani najpierw w porad-
ni, mogli być w razie potrzeby od 
razu kierowani na oddział. 

Pacjentami Poradni Leczenia 
Uzależnień w Radomiu są osoby 
uzależnione głównie od alkoho-
lu, ale też od narkotyków, hazar-
du, jak również osoby współuza-
leżnione. Pracuje w niej 11 osób, 
w tym lekarze i specjaliści tera-
pii uzależnień. Personel ten ma 
pod opieką około 5 tys. miesz-
kańców. Poradnia współpracuje 
z Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
MOPS-em, klubami AA.

 Hanna Jacobi
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Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 
przyniesie spokój i radość. 

Niech każda chwila 
Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt 

Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Wolanów

życzą

Teresa Pankowska
Przewodnicząca Rady

Adam Gibała
Wójt Gminy Wolanów

Rozśpiewana kolędami 
Wigilia w Wolanowie
Chociaż to jeszcze nie zima, na drogach potrafi  pojawić się już „szklanka”. Piaskarki poszły w ruch 
i nic nie stało na przeszkodzie, żeby na plac przed Urzędem Gminy w Wolanowie przybyli liczni 
goście, zaproszeni w niedzielne popołudnie przez wójta Adama Gibałę na spotkanie przy choince.

– Witam serdecznie wszystkich 
tak licznie przybyłych z terenu na-
szej gminy. Życzę wszystkim pań-
stwu i młodzieży spokojnych we-
sołych świąt spędzonych w gronie 
najbliższych. Życzę, żeby w nadcho-
dzącym roku spełniły się państwa 
najskrytsze marzenia i żeby nie 
opuszczała was pogoda ducha – 
powiedział wójt Adam Gibała.

Po krótkiej modlitwie ks. pro-
boszcza Tadeusza Szczota, po-
święceniu opłatków i złożeniu so-
bie nawzajem życzeń, na estradzie, 
w którą zamieniły się schody Urzędu 
Gminy, pojawili się artyści. Chociaż 
w namiotach kusiły zapachem go-

rące potrawy, nikt nie odchodził 
od sceny, na której występowały 
najpierw najmłodsze „Mniszko-
wiaczki” ze szkoły w Mniszku, a po 
nich aktorzy z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Młodocinie Więk-
szym. Liczne brawa zebrali muzycy 
z Zespołu Śpiewaczego „Bienię-
dzice”, choć chyba jeszcze większe 
fi naliści Gminnego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek, który odbył się 9 grud-
nia w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Wolanowie. Po programie 
artystycznym przygotowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wola-
nowie, wystąpiła gwiazda wieczoru 
– znane i lubiane „Wolanianki”.

Kończąc opłatkowe spotkanie 
przy Urzędzie Gminy w Wolano-
wie, Agnieszka Paździor i Konrad 
Witkowski zwrócili się do jego 
uczestników:

– Dziękujemy wszystkim za 
wspólne kolędowanie. Z całego ser-
ca życzymy wam, aby wasze święta 
były właśnie tym, czym powinny 
być – odrobiną ciepła w środku 
zimy. Światłem w mroku. Niech 
przy żywicznym zapachu choinki 
upłyną wam piękne chwile Wigilii, 
a szczęśliwy Rok, co niesie róg obfi -
tości, niech cicho do waszych drzwi 
zapuka i u was się rozgości. 

 Jacek Lombarski

Życzę państwu spełnienia marzeń – powiedział wójt Adam Gibała

Plac przed Urzędem Gminy zapełnił się wielopokoleniowym tłumem gości

„Poczęstunek” opłatkiem

Wójt Adam Gibała i Dariusz Myśliwiec, dyrektor PSP w Sławnie, złożyli sobie życzenia świąteczne

Przygotowane potrawy kusiły nie tylko zapachem, ale i wyglądem

„Mniszkowiaczki” we wspaniałym wykonaniu kolęd

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”

Aktorzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w akcji

Znany, lubiany, oczekiwany i zawsze nagradzany gromkimi brawami 
zespół „Wolanianki”
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Ósma kozienicka Wigilia
By ciepło tych świąt towarzyszyło nam przez cały nowy rok

Miejskie spotkania wigilijne weszły już na stałe w naszą tradycję. Odświętnie ubrana choinka, stoły i stragany obfi cie zastawione 
gorącym poczęstunkiem, żywa szopka, w której dzieci z radością karmią jabłkami owce, kozy, króliki i konie dostarczone przez 
„Stajnię Kociołki”. Mróz czerwieniejący nosy, choć faktycznie to jeszcze jesień, a do kalendarzowej zimy brakuje kilka dni. 
Bywały jednak lata, kiedy podczas Wigilii było nawet minus 18 stopni. Tegoroczne spotkanie było najcieplejsze spośród dotychcza-
sowych wigilii miejskich w Kozienicach, jak stwierdził Mariusz Prawda, przewodniczący Rady Miejskiej.

W takim zimowym klimacie, 
choć pozbawionym śniegu, w mi-
niony piątek, tuż obok krytej pły-
walni „Delfi n” i lodowiska odbyło 
się ósme wigilijne spotkanie miesz-
kańców ziemi kozienickiej. Estrada 
przyozdobiona sianem, choinkami 
i światełkami, choć niewielka, wy-
glądała imponująco. 

nia: burmistrz Tomasz Śmietanka 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Prawda, starosta powiatu 
kozienickiego Andrzej Jung, a także 
Krzysztof Figat – Prezes Zarządu 
Enea Wytwarzanie, ks. dziekan 
Władysław Sarwa – proboszcz pa-
rafi i pw. Św. Rodziny, ks. kanonik 
Kazimierz Chojnacki – proboszcz 
parafii pw. Św. Krzyża życzyli 
wszystkim pogody ducha, spokoj-
nych świąt w gronie najbliższych 
i spełnienia marzeń w nadchodzą-
cym Nowym 2017 Roku. 

– Z wielką radością przyjmujemy 
dzisiaj obecność naszego ks. bisku-
pa Ordynariusza na ziemi kozienic-
kiej podczas wigilii mieszkańców. 
Wielkie dzięki i serdeczne Bóg 
zapłać. Święta Bożego Narodzenia 
nie byłyby prawdziwymi świętami 
w Polsce, wśród nas, w dużej mie-
rze chrześcijan, gdyby nie wynikały 
z naszej wiary, z chrześcijańskiej 
tradycji. Gdyby również nie wyni-
kały z naszych prostych życiowych 
potrzeb. Naszą podstawową życio-
wą potrzebą jest potrzeba poczucia 
bezpieczeństwa. A kiedy czujemy 
się bezpieczni? Kiedy czujemy się 
kochani, kiedy możemy odwzajem-
nić się miłością do bliźniego, kiedy 
czujemy się akceptowani. Kiedy 
możemy nie oczekiwać na dobro, 
bo się w końcu nie doczekamy, kie-
dy możemy to dobro dawać innym 
i wtedy ono wraca. Święta Bożego 
Narodzenia są taką właśnie wielką 
okazją, żeby na nowo to poczuć. 
Wykorzystajmy ten czas abyśmy jak 
najdłużej mogli się obdarowywać 
tym wszystkim o czym powiedzia-
łem i wtedy życie będzie prostsze, 
łatwiejsze, radośniejsze. A potrze-
ba nam pokoju, zgody w naszych 
rodzinach, w naszych wspólnotach 
sąsiedzkich, w naszych wioskach, 
w naszym mieście, na ziemi kozie-
nickiej. Oby w roku 2017 jak naj-
mniej spośród nas odeszło, a jak naj-
więcej przyszło na ten świat. Ósme 
spotkanie wigilijne, a ósemka to 
w terminologii muzycznej oktawa, 
to harmonia, tak więc życzmy sobie, 
żeby to spotkanie wigilijne było spę-
dzone przez nas w sposób śpiewają-
cy, radosny, harmonijny. Wszystkie-
go najlepszego! – powiedział m.in. 
burmistrz Tomasz Śmietanka. 

Na wigilijnych gości czekały 
w nieprzebranych ilościach gorące 
potrawy i ciasta przygotowane na 
stoiskach zorganizowanych przez 
szkoły, przedszkola, Dom Kultury 
i stowarzyszenia. Wśród gości barw-
nie wyróżniali się wolontariusze 
I LO i Kozienickiego Domu Kultury 
w czerwonych czapkach śnieżynek 
i staropolskich strojach, roznoszący 
między uczestnikami poświęcone 
przez bp. Tomasika opłatki.

Nie tylko strawa cielesna ocze-
kiwała na wigilijnych gości. Rów-
nież w dużej dawce przygotowa-

no strawę duchową. Na estradzie 
wystąpili uczestnicy Koncertu 
Laureatów VIII Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „Na Ten Nowy Rok” 
zorganizowany przez Kozienicki 
Dom Kultury, Aleksandra Sikora, 
Natalia Wilczek, Emilia Olszewska 
i Wiktor Filipczuk, Julita Zawodnik 
oraz Patrycja Wołos. Jako pierw-
sza wystąpiła Orkiestra Dęta OSP 
w Kozienicach. Gwiazdą wieczoru 
był Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.

 Jacek Lombarski
Po raz pierwszy zawitał do Kozie-

nic w dzień Wigilii Jego Ekscelencja 
ks. biskup Ordynariusz Ziemi Ra-
domskiej, Henryk Tomasik, który 
składając życzenia podziękował 
jednocześnie społeczności ziemi 
kozienickiej za pomoc w organi-
zacji Światowych Dni Młodzieży. 
Tak on, jak i gospodarze spotka-

Burmistrz Tomasz Śmietanka złożył życzenia i podziękował za obecność bp. Henrykowi Tomasikowi

Uczestników wigilijnego spotkania powitali gospodarze i zaproszeni goście

Orkiestra Dęta OSP rozpoczęła wigilijne spotkanie

Na plac przed pływalnią „Delfin” przybyło kilka tysięcy kozieniczan

Wolontariusze częstowali opłatkami. Starczyło dla wszystkich

Burmistrz Śmietanka złożył życzenia nie tylko z estrady, ale również wśród mieszkańców

Stoiska z wiktuałami oblegane były do samego końca

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa 

Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
W imieniu własnym, Rady Miejskiej, Pracowników Urzędu Miejskiego 

w Kozienicach i wszystkich jednostek organizacyjnych życzenia składają:

Mariusz Prawda
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kozienicach

Tomasz Śmietanka
Burmistrz Gminy Kozienice
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Termomodernizacja i poprawa 
efektywności energetycznej i ekologicznej 

budynków użyteczności publicznej 
w Powiecie Zwoleńskim

Samorząd Powiatu Zwoleńskiego w obecnej kadencji, oprócz inwestycji w infrastrukturę drogową, postanowił przeznaczyć znaczne środki na inwestycje w obiek-
tach użyteczności publicznej, z których korzystają mieszkańcy całego powiatu. Na ten cel wydatkowanych zostanie 5,2 mln złotych. Poddane termomodernizacji 
budynki Szpitala, Przychodni Rejonowej i Zespołu Szkół Licealnych, oprócz nowego estetycznego wyglądu, zostały wyposażone szereg urządzeń, które produkują, 
a także w znaczny sposób oszczędzają energię.

Od 8 maja 2014 r. kiedy to Komi-
tet ds. Wyboru Projektów zatwier-
dził listy rankingowe projektów 
zgłoszonych do dofi nansowania 
w ramach Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (EOG) oraz Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego, 
dla otwartego konkursu Programu 
PL04 „Oszczędzanie energii i promo-
wanie odnawialnych źródeł energii” 
trwa realizacja projektu „Termo-
modernizacja i poprawa efektyw-
ności energetycznej i ekologicznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Powiecie Zwoleńskim”.

Głębokiej termomoderniza-
cji podane zostały trzy budynki: 
Szpitala, Przychodni Rejonowej 
oraz Zespołu Szkół Licealnych. 
Prace termomodernizacyjne oraz 
montaż odnawialnych źródeł ener-
gii na budynku Szpitala przy ul. 
Wł. Jagiełły 12 zakończył się 
w czerwcu br., natomiast na pozo-
stałych budynkach prace potrwają 
do kwietnia 2017 roku.

Główny cel projektu to popra-
wa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię nieodnawialną. 

Zakres inwestycji na budynku 
Szpitala obejmował: 
1. Zastąpienie kotłowni na paliwo 

stałe, węglowo-miałowej na ko-
tłownię kondensacyjno-gazową 
o sprawności 99%, z automatyką 
pogodową.

2. Wymianę stolarki drzwiowej 
i okiennej oraz wyposażenie sto-
larki okiennej w nawietrzniki.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu z wymianą pokry-
cia dachowego.

4. Wymianę instalacji c.o. i grzejni-
ków, montaż zaworów termosta-
tycznych i podpionowych.

5. Przebudowę węzła ciepłownicze-
go i ograniczenie strat ciepła.

6. Zastosowanie systemu odzysku 
ciepła dla pomieszczeń w piw-
nicach.

7. Poprawę wentylacji grawitacyj-
nej wspomaganej mechanicznie.

8. Montaż 75 kolektorów słonecz-
nych (o łącznej mocy 108,8 kW) 
do podgrzewania c.w.u.

9. Wymianę instalacji elektrycznej 
i opraw na typu LED. 

10. Montaż ogniw fotowoltaicznych 
w ilości 68 szt. o mocy 17 kW.
Wykonawcą inwestycji była fi r-

ma Hydrochem DGE S.A, a całkowity 
koszt wyniósł 2 505 000,00 zł.

Zakres inwestycji na budynku Ze-
społu Szkół Licealnych obejmuje:
1. Wymianę źródła zasilania w cie-

pło – przeniesienie źródła ciepła 
ze wspólnej z innymi obiektami 
kotłowni do budynku głównego 
Zespołu Szkół Licealnych wraz 

z adaptacją pomieszczenia hy-
droforni na kotłownię.

2. Montaż instalacji kotłowni kon-
densacyjno-gazowej z automaty-
ką pogodową oraz pełnym wy-
posażeniem instalacji kotłowni 
w niezbędne urządzenia.

3. Wymianę instalacji wewnętrznej 
centralnego ogrzewania – kom-
pletnej (piony, poziomy, grzejni-
ki z niezbędnym osprzętem, izo-
lacja rur c.o. w pomieszczeniach 
nieogrzewanych.

4. Montaż zaworów podpionowych 
i termostatycznych.

5. Wymianę stolarki drzwiowej 
i okiennej oraz wyposażenie sto-
larki okiennej w nawietrzniki.

6. Docieplenie przegród zewnętrz-
nych: ścian i stropodachu.

7. Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku. 

8. Montaż 100 ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy 32 kW.

9. Wymianę istniejących opraw 
oświetlenia na oprawy typu 
LED.Wykonawcą inwestycji 
była fi rma Energia Polska S.A., 
a całkowity koszt wyniesie 
1 453 135,71 zł.
Zakres inwestycji na budynku 

Przychodni Rejonowej obejmuje:
1. Wymianę źródła zasilania w cie-

pło; zastąpienie lokalnej kotłow-
ni na paliwo stałe na kotłownię 
kondensacyjno gazową.

2. Docieplenie przegród zewnętrz-
nych, ścian i stropodachu.

3. Wymianę kotłów na kotły gazo-
we kondensacyjne z automatyką 
pogodową.

4. Wymianę instalacji c.o.
5. Montaż zaworów podpionowych 

i termostatycznych.

6. Izolację rur c.o. w pomieszcze-
niach nieogrzewanych oraz wy-
miana grzejników.

7. Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku.

8. Montaż 91 ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy 23,205 kW.

9. Wymianę istniejących opraw 
oświetlenia na oprawy typu LED.
Wykonawcą inwestycji jest 

firma SGW BUDOWNICTWO Wal-
demar Stelmach Spółka Komandy-
towa, a całkowity koszt wyniesie 
952 032,00 zł.

Łączny koszt inwestycji wynie-
sie 5,2 mln zł, na który składają się 
roboty budowlane, nadzór inwe-

storski oraz działania informacyj-
no-promocyjne. Dofi nansowanie 
z Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarcze-
go oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego stanowić ma kwotę 4 
mln. 

W wyniku realizacji powyższych 
inwestycji roczne ograniczenie emi-
sji CO

2
 wyniesie 2 392,60 (Mg/rok). 

Zainstalowane kolektory oraz ogni-
wa fotowoltaiczne pozwolą na pro-
dukcję energii ze źródeł odnawial-
nych w ilości 215,19 (MWh/rok). 
Poprawi się również estetyka obu 
obiektów.

 Renata Wólczyńska

Pierwszym budynkiem użyteczności publicznej poddanym przebudowie był Szpital w Zwoleniu

Budynek Zespołu Szkół Licealnych po termomodernizacji

Prace w Przychodni Rejonowej potrwają do kwietnia 2017 r.

Ogniwa fotowoltaiczne na budynku Liceum

Starosta Zwoleński Waldemar Urbański i Wicestarosta Arkadiusz Sulima byli częstymi gośćmi 
na remontowanych w ramach projektu obiektach
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Gdy jesienna aura 
miesza się z zimową

www.word.radom.pl

Starsi ludzie powiadają, że na drogach jest najbardziej niebezpiecznie, gdy jesienna aura miesza 
się w zimową. Zazwyczaj towarzyszą jej poranne zamglenia, pluchy deszczowo-śnieżne i nocne 
przymrozki, przechodzące w poranne ślizgawice. Do tego okołoświąteczne dni są najkrótsze w roku 
i wypełnione wzmożonym ruchem samochodów. Za kółkiem zasiada więcej „niedzielnych kierow-
ców” oraz, niestety, także tych nieodpowiedzialnych… „w stanie wskazującym”.

W urzeczywistnianiu już od 
15 lat inicjatywy mającej na celu 
zapewnienie dzieciom i młodzie-
ży bezpiecznej drogi do szkoły 
i powrotu po lekcjach do domu, 
uczestniczy już na Mazowszu 
ponad pół tysiąca szkół. Jesienią 
tego roku, kontynuatorzy realiza-
cji hasła „Jesteś widoczny – jesteś 
bezpieczny”, dostarczyli do szkół 
Mazowsza około 23 tysiące zesta-
wów elementów odblaskowych. 
W trzeciej dekadzie listopada 
i pierwszej grudniowej, dotarli 
z odblaskami, filmami eduka-
cyjnymi, pokazami bezpiecznej 
jazdy na rowerze i prezentacją 
sposobu udziela pomocy tzw. 
przedmedycznej ofi arom wypad-
ków drogowych, do 9. szkół ziemi 
radomskiej. W gminie Skaryszew 
odwiedzili dwie szkoły. Najpierw 
byli gośćmi Zespołu Eduka-
cji Gimnazjalnej i Podstawowej 
w Makowcu, a następnie w PSP 
im. Orląt Lwowskich w Skarysze-
wie. W Makowcu uczniowie mile 
zaskoczyli przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego, WORD – Ra-
dom, Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu i strażaków. Młodzi 
rowerzyści, wrotkarze, jeżdżący 
hulajnogami lub popularnymi 
deskami, przyodziani w przepiso-
we kamizelki odblaskowe i ochra-
niacze zapobiegające zranieniom 
podczas upadków, z kaskami na 
głowach, przy wsparciu uczniow-
skiego chóru zaśpiewali żywą, me-
lodyjną piosenkę autorstwa Majki 
Jeżowskiej, właśnie popularyzu-
jącą bezpieczne zachowania, nie 
tylko na objętych prawnym przepi-
sem na terenie niezabudowanym. 

– To trzeba sfi lmować i upo-
wszechniać w postaci clipu – za-
reagował Rafał Rajkowski członek 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego, spotykając się z aprobatą Da-
riusza Piątka – dyrektora WORD 
w Radomiu, Zbigniewa Gołąbka 
– przew. Komisji Edukacji, Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku 
Mazowieckiego oraz Komendanta 
Miejski Policji w Radomiu Piotra 
Kostkiewicza. Burmistrz Skary-
szewa Ireneusz Kumięga, dyrektor 
szkoły w Makowcu Dariusz Ma-
kuch i nauczyciele wychowawcy 
towarzyszący uczniom byli wyraź-
nie zadowoleni.

Atrakcyjne programy popula-
ryzujące odblaski także poprzez 
uczniowską piosenkę w Makowcu 
i Skaryszewie poprzedziły wystą-
pienia gości i przedstawicieli 
szkół. Rafał Rajkowski powiedział 
m.in: – Od 15 lat Samorząd Woj. 
Mazowieckiego stara się czynnie 
wspierać tego rodzaj inicjatywy. 
W kampaniach organizowanych 

pod różnymi nazwami i hasłami 
brało dotychczas udział ponad 
pół tysiąca szkół. Ich uczniowie 
poprzez zabawę przyswajali sobie, 
i nadal to czynią, zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Od 
początku ważne jest jedno. Warto 
być widocznym na drodze – ak-
centował.

Dyrektor Dariusz Makuch po-
wiedział, że każde działanie popra-
wiające bezpieczeństwo ma sens. 
W okresie jesienno-zimowym 
uczniowie przychodzą do szkoły 
już od godziny 7. rano, a wycho-
dzą z niej po godzinie 15. Jest to 
pora ograniczonej widoczności na 
drogach. Uczulanie dzieci na bez-
pieczne zachowania jest zadaniem 
bardzo istotnym. 

 Jolanta Rutka, dyrektorka PSP 
w Skaryszewie, podkreśliła, że jej 
szkoła docenia znaczenie noszenia 
przez uczniów odblasków. Popula-
ryzuje inicjatywę m.in. za pośred-
nictwem organizowanych kon-
kursów: plastycznego, wokalnego 
i literackiego. Dyrektor Zespołu 
Obsługi Oświaty Alina Kacper-
czyk uzupełniła, że we wszystkich 
szkołach gminy Skaryszew popula-
ryzuje się przeróżne formy kształ-
tujące bezpieczne formy zachowań 
na drogach.

Uczniowie najżywiej reagowali 
na prowadzone z nimi próby dia-
logu. Po wręczeniu młodzieży od-
blasków, dyrektor Dariusz Piątek 
zapytał np., czy zechcą wysłuchać 
jego prośby. – Tak!!! – padła zbio-
rowa odpowiedź. – Moją prośbę 
zanieście do domów, przekażcie 
rodzicom i poproście ich, żeby 
wam o tym przypominali. Uwierz-
cie mi, że o zmroku nie jesteście na 
drodze dobrze widoczni. Poproście 
rodziców, aby wam przypominali 
o tym, że późną jesienią i zimą, 
wychodzicie z domu obowiąz-
kowo z odblaskami, które dzisiaj 
otrzymaliście. Czy moja prośba 
jest zrozumiała? – Tak!!! – padła 
chóralna odpowiedź.

W Skaryszewie dyrektor Pią-
tek prosił uczniów także o to, by 
w czasie, gdy nie wychodzą z domu, 
a czynią to ich rodzice, dziadkowie 
lub rówieśnicy, to właśnie ich za-
chęcali do przypięcia elementów 
odblaskowych na odzieniu. Ele-
menty te powinny służyć całej ro-
dzinie. Ich noszenie poza terenem 
zabudowanym jest przepisowym 
obowiązkiem. W okresie Świąt, 
Sylwestra i Nowego Roku, tego ro-
dzaju wyjść lub powrotów w porze 
złej widoczności, będzie szczegól-
nie dużo – podkreślił. 

 Mieczysław Kaca

Atmosfera finału imprezy w Makowcu potwierdza, że promowanie poprzez zabawę jest właściwą metodą

Młodzi artyści amatorzy z PSP im. Orląt Lwowskich z gośćmi i… odblaskamiGoście na spotkaniu z uczniami PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Wesoła piosenka o bezpieczeństwie w wykonaniu uczniów z Makowca zafascynowała gości. 
Czy sfinansują clip?

Wręczanie elementów odblaskowych uczniom w Makowcu. Od lewej 
czynią to dyrektor Dariusz Piątek– i Rafał Rajkowski

Przekazywanie elementów odblaskowych uczniom PSP 
w Skaryszewie
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Jaki plan dla Mazowsza?

Nowe wyzwania rozwojowe
Rozmowa z mgr inż. arch. Piotrem Brzeskim – Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

 Czym zajmuje się Mazowieckie Biu-
ro Planowania Regionalnego (MBPR)?

– Wykonujemy trzy rodzaje za-
dań dla samorządu województwa. 
Po pierwsze, wszelkiego rodzaju 
uzgodnienia dotyczące planowania 
i zagospodarowania przestrzenne-
go województwa. Są to uzgodnie-
nia planów, odrolnienia, opinie 
o strategicznych inwestycjach, np. 
drogowych. Ponadto wykonujemy 
szereg badań analityczno-studial-
nych, a także konstruujemy doku-
menty planistyczne i strategiczne 
dla samorządu województwa. 
Myślę np. o strategii rozwoju wo-
jewództwa, planie zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa, 
czy m.in. wojewódzkim programie 
opieki nad zabytkami.
 Zagospodarowanie przestrzenne 

budzi dużo emocji. Jakie priorytety 
widzi Pan dla Biura na najbliższe 
lata?

– Dziś takim priorytetem jest do-
stosowanie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa 
do zmieniających się uwarunkowań 
oraz oczekiwań strony rządowej. Np. 
do strategii na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju, zwanej planem Mora-
wieckiego, ale też do szeregu innych 
zmian, które pojawiają się w ramach 
polityki przestrzennej państwa. 
W efekcie musimy doprowadzić do 
zmiany planu, ale do tego konieczny 
jest audyt krajobrazowy.
 Audyt krajobrazowy?

– Tak. Zgodnie z nowymi prze-
pisami wszystkie województwa 
zobowiązane są do przeprowa-
dzenia audytów krajobrazowych, 
czyli identyfikacji krajobrazów 
występujących na terenie danego 
województwa.
 Co to oznacza w praktyce?

– Będziemy dokonywać inwen-
taryzacji przestrzeni województwa 
wskazując najbardziej cenne obsza-
ry krajobrazowe z punktu widze-
nia środowiskowego i z punktu 
widzenia krajobrazu, dziedzictwa 
kulturowego, czy elementów cha-
rakterystycznych dla województwa.
 Mazowsze to 314 gmin i 37 powia-

tów, rozumiem że trudno będzie to 
zrealizować bez współpracy z nimi.

– Oczywiście. Samorządy lo-
kalne najlepiej znają swoje atuty. 
Współpraca w tym zakresie jest 
więc niezbędna. Zresztą nie tylko 
w tym zakresie. Chcemy zacieśniać 
także współpracę dotyczącą tzw. 
obszarów funkcjonalnych. Mówiąc 
wprost chodzi o to, aby o regionie 
myśleć w szerszym kontekście niż 
jedynie administracyjny podział na 
gminy i powiaty. Chodzi o okre-
ślenie obszarów, które łączą jakieś 
wspólne cechy funkcjonalne np. 
z zakresu gospodarki przestrzennej 
itp. Takie spojrzenie pozwoli na in-
dywidualne podejście do tych ob-
szarów i uzgodnienie takiego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
który pozwoli im na najlepszy roz-
wój.

 Mazowsze to największy region 
w Polsce. To oczywiście atut, ale za-
pewne też wyzwania np. w zakresie 
planowania przestrzennego. Jakie 
wyzwania stoją przed nami?

– Jest kilka elementów, które na 
pewno powinny zostać uszczegó-
łowione w kolejnej edycji planu. 
Pierwsza to kwestia centralnego 
portu lotniczego. Pytanie, czy 
strona rządowa zdecyduje się na 
rozwiązanie tańsze i prostsze w re-
alizacji, czyli stworzenie duoportu 
na bazie Lotniska Chopina i Portu 
Warszawa Modlin, czy też na droż-
sze – budowę centralnego lotniska 
w nowej lokalizacji. To decyzja stra-
tegiczna. Drugą kwestią jest rozwój 
transportu szynowego. Konieczne 
są rewitalizacje i budowa nowych 
odcinków. Mazowsze przy swoim 
potencjale rozwojowym zasługuje 
na szereg inwestycji kolejowych. 
Trzecia sprawa to żeglowność Wi-
sły, przynajmniej na odcinku od 
Warszawy do Gdańska. 
 Czy jest to potencjał do wykorzy-

stania?
– Oczywiście! W imieniu sa-

morządu województwa ściśle 
współpracujemy z partnerami 
holenderskimi. Podam taką cie-
kawostkę – dziś żeglowność Wisły 
wykorzystujemy na poziomie poni-
żej jednego procenta, a Holendrzy 
wykorzystują aż 40 proc. żeglowno-
ści swoich rzek. Dlaczego? Bo to się 
po prostu opłaca. Oczywiście wy-
maga też inwestycji – pogłębienia, 
regulacji.
 Jakie korzyści przyniosłoby to Ma-

zowszu?
– Przede wszystkim gospodar-

cze, ale i przeciwpowodziowe. 
Oznaczałoby to budowę jeszcze 
jednego stopnia na Wiśle, znaj-
dującego się jeszcze w granicach 
województwa mazowieckiego. Po-
nadto osiągnęlibyśmy spławność 

tych rzek. Koszty realizacji całe-
go programu „Wisła” szacowane 
są wstępnie przez ministerstwo 
na 31 mld zł. Jednak, co warte 
podkreślenia, to znacznie mniej 
niż koszty potencjalnych strat 
wyrządzonych przez powódź. 
Pamiętajmy też, że stopnie na Wi-
śle, których zgodnie z programem 
miałoby być 15, dają możliwość 
pozyskania energii odnawialnej. 
To kolejny argument.
 Podczas listopadowego posie-

dzenia Sejmiku podjęto uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego. Jednocześnie traci 
moc uchwała nr 69/15 Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 
27 lipca 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. Co to 
oznacza?

– Podczas ostatniego posiedzenia 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego w dniu 21 listopada podjęto 
Uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała ma charakter kom-
pleksowy, a jej podjęcie wynika 
nie tylko z protestów i skarg orga-
nów samorządów lokalnych oraz 
mieszkańców gmin związanych 
z przebiegiem linii 400 kV Kozie-
nice-Ołtarzew, ale również wynika 
z nowych regulacji prawnych, któ-
re powstały po uchwaleniu Planu 
w 2014 r., wprowadzających nowy 
zakres planu, uwzględniających 
nowe wyzwania rozwoju i nowe 
zadania województwa, które musi 
uwzględnić Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Dlatego też 
traci moc uchwała Sejmiku Woje-
wództwa z 27 lipca 2015 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzania 
zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego, która dotyczyła tylko 
planowanego przebiegu trasy połu-
dniowego półpierścienia warszaw-
skiego linii elektroenergetycznej 
400kV Kozienice-Ołtarzew.
 Czy plan zagospodarowania prze-

strzennego, już w tym momencie, 
przewiduje konkretne rozwiązania?

– W momencie podjęcia uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Wojewódz-
twa Mazowieckiego rozpoczyna 
się formalny proces sporządza-
nia dokumentu. Oznacza to, że 
w chwili podjęcia uchwały nie ma 
żadnych decyzji i przesądzeń odno-
śnie przyszłego zagospodarowania 
przestrzeni województwa, w tym 
rozmieszczenia, linii energetycznej 
400kV Kozienice-Ołtarzew.

„Otwarcie” Planu powoduje ak-
tualizację, zmianę, powstawanie 
nowych treści w oparciu o nowe 
analizy dotyczące m.in. rozmiesz-
czenia przedmiotowej inwestycji, 
przy uwzględnieniu stanowisk, 
uwag i wniosków poszczególnych 
organów i instytucji oraz mieszkań-
ców województwa mazowieckiego. 
 Czy będą się odbywały konsultacje 

społeczne przy opracowaniu zmiany 
Planu?

– Konsultacje społeczne będą 
się odbywały na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, uwzględniające udział miesz-
kańców, organów i instytucji.

W ramach procedury sporządza-
nia Planu, która będzie kilkuetapo-
wa, będzie istniała możliwość:

– składania uwag i wniosków do 
dokumentu przed jego sporzą-
dzeniem;

– brania udziału w konsultacjach 
i dyskusjach w trakcie opracowy-
wania Planu;

– składania uwag i wniosków do 
sporządzonego projektu Planu.
Obecnie rozpoczyna się etap 

zbierania wniosków do sporządza-
nia projektu dokumentu. Po otrzy-
maniu od Marszałka Wojewódz-
twa zawiadomień i obwieszczeń 
o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego skierowanych 
do wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, będzie istniała usta-
wowa instytucja składania uwag 
i wniosków. W tym miejscu trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że zawiado-
mienia i ogłoszenia o kolejnych 
etapach sporządzania Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego 
wraz z jego wyłożeniem nie będą 
kierowane do wszystkich miesz-
kańców województwa, czy właści-
cieli nieruchomości, lecz zgodnie 
z przepisami prawa, będą kierowane 
do wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast, którzy poprzez przesła-
ne przez Marszałka Województwa 
obwieszczenia będą je umieszcza-
li w urzędach gmin. Ogłoszenia 
o przystąpieniu do sporządzania 
Planu zostaną również umiesz-
czone w prasie ogólnopolskiej, na 
stronach BIP Urzędu Marszałkow-
skiego i Urzędu Wojewódzkiego, 
o czym poinformujemy wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.

 Niezależnie od ustawowej pro-
cedury sporządzania dokumentu, 
w zależności od potrzeb będą się 
odbywały dodatkowe konsultacje 
społeczne i dyskusje środowisko-
we, tak by wypracować rozwiązania 
najmniej konfl iktogenne.

Zamierzeniem Samorządu Wo-
jewództwa jest sporządzenie do-
kumentu z uwzględnieniem zasad:
– uspołecznienia, polegającej na 

umożliwieniu wszystkim zainte-
resowanym organom i instytu-
cjom oraz mieszkańcom składa-
nia wniosków, uwag i propozycji 
do Planu;

– partycypacji, polegającej na 
uwzględnieniu w Planie pro-
pozycji i stanowisk wyrażanych 
przez te podmioty, będące jed-
nak wyborem pomiędzy wnio-
skami wzajemnie sprzecznymi.
 Dlatego też sprawą szczególnie 

istotną jest współudział i współ-
praca mieszkańców, stowarzyszeń 
oraz władz samorządu gminnego 
i powiatowego z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego w wypra-
cowaniu takich ustaleń dokumentu, 
które pozwolą na ich realizację. 

Już dzisiaj zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Mazowsza do 
włączenia się w proces sporządza-
nia dokumentu.
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 Prezydent Radomia Radosław Witkowski i wiceprezydenci spotykają się 
z mediami. Tak uroczyście – raz do roku. Z obu stron padają same dobre życzenia. 
Podobnie było i tym razem. Prezydent łamie się opłatkiem z Bożeną Dobrzyńską, 
szefową portalu „Mój Radom”.  Więcej miejsc pracy dla młodzieży życzyli sobie nawzajem  w 2017 roku Henryk Słomka dyrektor Centrum  Pracy 

i Edukacji Młodzieży w Radomiu (z prawej) oraz przedstawiciele PUP  w Szydłowcu z jego dyrektorem Tadeuszem 
Piętowskim (z lewej). Czynili to po  zakończeniu Targów Pracy w Szydłowcu, który nadal otwiera tabelę powiatów 
o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce.

 Jako jedni z pierwszych o  Nowym Roku 2017 pomyśleli  siatkarze  drużyny 
CERRAD CZARNI  Radom, promując w „Nihil Novi” oryginalny  kalendarz 
wydany  w czarno-białym kolorze.

 Niedzielnej wspólnej  Wigilii w gminie Jastrzębia towarzyszyła  świąteczna, 
nastrojowa atmosfera. Uczestniczył zaprzyjaźniony z gminą Wicewojewoda Ma-
zowiecki, Artur Standowicz. Na pamiątkowej fotce (z lewej), towarzyszy Pani Wójt  
Elżbiecie Zasada, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Józefem Tomalskim. 
Więcej na str.  5.

 Harcerze Hufca Miejskiego  
w Radomiu zrobili  w przedświą-
teczny  poniedziałek miłą niespo-
dziankę radnym  debatującym  
nad projektem budżetu miasta na  
2017 rok. Widocznie Betlejemskie 
Światełko, podobnie, jak muzyka, 
wpłynęło łagodząco na atmosferę 
dyskusji. Budżet został uchwalony! 
Na zdjęciu: Komendant Hufca ZHP 
Przemysław  Bednarczyk zapoznaje 
radnych  z przesłaniem Betlejem-
skiego Światełka Pokoju. Światełko 
przyjmie z rąk harcerzy  Wiesław  
Wędzonka, Wiceprzewodniczący 
RM.

 Na spotkaniu wigilijnym 
w Wolanowie było bardzo śpiew-
nie. Program spotkania wypełniły 
kolędy.  Ton nadawały dziewczęta  
zespołów artystycznych. Kolędowy, 
radosny  nastrój udzielił się  panom.  
Na fotce: Od lewej: wójt Adam Gi-
bała i radni gminy: Czesław Gac, 
Zygmunt  Wąchalski i Tadeusz 
Gibała przed świąteczną choinką.  
Więcej na str.  6 TR.

 Wigilię 
składkową urzą-
dzili  we własnej 
siedzibie człon-
kowie radom-
skiego  SLD.  
S p o k o j n y c h 
Świąt i więcej 
p omy ś l n o ś c i 
w Nowym 2017 
Roku życzył 
wszystkim Le-
szek Rejmer. 

 Starosta kozienicki An-
drzej Jung i burmistrz Kozie-
nic Tomasz Śmietanka jako 
samorządowcy spotykają się 
często. Tak uroczyście i świą-
tecznie, na  miejskiej wigilii 
publicznej, raz do roku. Wię-
cej na str.  7 TR 

Same dobre życzenia

Tym razem  o polskiej, świątecznej  tradycji, w nawiązaniu do zbliżającego się  Nowego 2017 Roku. Jaki  on będzie? 

Więcej miejsc pracy

Kalendarz „Czarnych”

Budżet Radomia uchwalony! 

Jak burmistrz 
ze starostą 

W Jastrzębi nastrojowo

Wigilia w SLD
Śpiewnie
w Wolanowie


