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25. Finał WOŚP w Radomiu

Czeka nas mnóstwo 
atrakcji i niespodzianek
W najbliższą niedzielę – 15 stycznia – po raz kolejny zagra w Radomiu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program bogaty 
jest w wiele atrakcji i niespodzianek, a główna scena tradycyjnie usytuowana będzie na Placu Jagiellońskim. Ogólnopolski fi nał 
WOŚP odbędzie się już po raz 25.

– To bardzo dobrze, że WOŚP nie 
szkodzą żadne burze, ani sztormy. 
Przed nami kolejny fi nał – zachę-
cam więc radomian do gry w tej 
niezwykłej orkiestrze. Jak co roku, 
będziemy mieli okazję wesprzeć naj-
bardziej potrzebujących. Radomia-
nie nigdy nie odmawiali pomocy, 
zawsze byli hojni – mówił podczas 
konferencji prasowej prezydent Ra-
dosław Witkowski, dodając: – Tra-
dycyjnie przekazałem na licytację 
przedmiot, do którego mam duży 
sentyment. Tym razem jest to pa-
miątkowa, podpisana przeze mnie, 
saperka z inauguracji budowy Ra-
domskiego Centrum Sportu.

Do tej pory w naszym mieście 
udało się zebrać ok. 2 mln zł, na-
tomiast sprzęt, który trafi ł do Ra-
domia dzięki WOŚP – jest warty 
dokładnie 3 699 620 zł. – Spływa 
do naszego szpitala bardzo dużo 
sprzętu. W ostatnich dwóch latach 
trafi ł do naszej placówki sprzęt na 
ponad pół miliona złotych. Każda 
złotówka, którą Państwo wrzucicie 
do puszek, wróci do nas. W zeszłym 
roku – każda złotówka włożona do 
tej puszki – wróciła w postaci w bar-
dzo potrzebnego i nowoczesnego 

sprzętu. Liczymy na to, że radomia-
nie w tym roku również będą hojni 
– powiedziała natomiast konsultant 
wojewódzki ds. zakładów opieki 
długoterminowej, Lilia Kimber-
-Dziwisz, która otrzymała specjal-

ne zaproszenia od Jurka Owsiaka 
i będzie reprezentowała nasze mia-
sto na fi nale w Warszawie.

Główne atrakcje przygotowane 
zostały na niedzielę, jednak już 
w sobotę na radomian czekało 
będzie kilka niespodzianek. Kon-
certy charytatywne zagrają: Paweł 
Mosiołek, Mistrz i Małgorzata, 
Alicetea, Renesans, Scream, Th e 
Old Town Connection i zespół 
4 Szmery, który wykona covery 
AC/DC. Będzie można również 
wziąć udział w Odlotowych Szkole-
niach z Portem Lotniczym Radom. 
Ponadto w Galerii Słonecznej po-
jawi się okazja do kupienia orkie-
strowych gadżetów i przedmiotów, 
które przekazali darczyńcy. 

– Blisko 350 wolontariuszy wyj-
dzie na ulice Radomia. W tym roku, 
ze względu na to, że to 25. fi nał, 
postanowiliśmy, że odbędzie się 
25 imprez w naszym mieście. Pierw-
sza impreza już za nami, a kolejne 
przed nami, najwięcej oczywiście 

w niedzielę, jednak zaczynamy 
już w sobotę, gdy na radomian 
czekało będzie wiele atrakcji 
i niespodzianek – głównie w lo-
kalach na ul. Żeromskiego, gdzie 
będzie można posłuchać muzyki 
na żywo. Gramy szeroko i gramy 
z wieloma partnerami – zazna-
czył szef sztabu WOŚP w Rado-
miu, Bartosz Bednarczyk.

Miasto przeznaczy na organi-
zację fi nału WOŚP w Radomiu 
15 tysięcy złotych.

Dodajmy, że w tym roku 
25. Finał WOŚP odbędzie się 
pod hasłem: „Dla ratowania ży-
cia i zdrowia dzieci na oddzia-
łach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom”.

Tradycyjnie symboliczny 
koniec WOŚP 2017 w Rado-
miu uświetni pokaz sztucznych 
ogni. Światełko do Nieba od 
godziny 20.

 źródło: radom24.pl

Od lewej: Radosław Witkowski, Lilia Kimber-Dziwisz oraz Bartosz Bednarczyk
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Decyzja podpisana!

Od października na UTH 
rusza medycyna
W poniedziałek, 9 stycznia, w naszym mieście zjawił się wicepremier Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
podpisał decyzję o uruchomieniu na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku lekarskim. Nabór na medycynę ruszy już w lipcu.

– Od 2014 roku staraliśmy się 
o uruchomienie kierunku lekar-
skiego. Po drodze dbaliśmy o to, 
aby opinia o naszym uniwersyte-
cie i opinia o możliwościach uru-
chomienia takiego kierunku była 
przekonująca dla władz. Najpierw 
przekonaliśmy komisję akredyta-
cyjną, później ministra zdrowia, 
a następnie decydujący głos miało 
ministerstwo nauki i szkolnictwa 
wyższego, gdzie premier Gowin 
bardzo skrupulatnie przejrzał na-
sze dokumenty, ale wreszcie dziś 
nasze starania zostały sfi nalizo-
wane. Pokazaliśmy to, co mamy 
już i pokazaliśmy to, co będziemy 
mieli. Będziemy starali się, aby na 
jak najlepszym poziomie kształcić 
lekarzy w Radomiu, co jest ważne 
nie tylko dla samego uniwersytetu, 
ale przede wszystkim dla naszego 
środowiska radomskiego – po-
wiedział na wstępie rektor UTH, 
prof. Zbigniew Łukasik.

Następnie głos zabrał wicepre-
mier Gowin. – To jest moment hi-
storyczny, nie tylko dla UTH, ale 
przede wszystkim dla Radomia, 
jednak także i dla całego Mazow-
sza. Kierunek lekarski jest perłą 
każdego uniwersytetu, jest niewie-
le uczelni w Polsce, które mogą się 

poszczycić prowadzeniem takiego 
kierunku. Dziś do tej bardzo elitar-
nej grupy dołączył Radom – mó-
wił wicepremier, dodając: – Jestem 
przekonany, że przyszli absolwenci 
kierunku lekarskiego na UTH dołą-
czą do grona znakomicie wykształ-
conych polskich lekarzy.

– Bardzo dużą rolę w podjęciu 
tej decyzji odegrali również radom-
scy parlamentarzyści, m.in. mar-
szałkowie: Stanisław Karczewski 
i Adam Bielan oraz posłowie Zie-
mi Radomskiej na czele z Markiem 
Suskim. Zarówno dla miasta, jak 
i regionu jest to ogromny prestiż, ale 
i też ogromne wyzwanie. Urucho-
mienie tego kierunku wymaga bar-
dzo wiele inwestycji na uniwersyte-
cie, uczelnia będzie potrzebowała 
wsparcia i chcę dziś takie wsparcie 
ze strony rządowej zadeklarować. 
Niezbędne jest jednak też wsparcie 
ze strony władz samorządowych – 
zaznaczył wicepremier Gowin.

Adam Bielan podkreślił z kolei, 
że ta decyzja to dobra wiadomość 
dla... całej Polski. – Wiemy bo-
wiem, że w Polsce brakuje lekarzy, 
ten defi cyt będzie się z roku na rok 
zwiększał, a lekarze, którzy będą 
się kształcić w Radomiu – będą 
podejmować pracę nie tylko tutaj 

w mieście, ale właśnie w całym kra-
ju – wyjaśnił wicemarszałek Senatu 
i dodał: – To jest historyczna chwila 
do uniwersytetu, bo dzięki tej de-
cyzji UTH w Radomiu awansuje do 
ekstraklasy polskich uczelni i to jest 
bardzo ważna i dobra decyzja dla 
miasta, jak i całego regionu. My 
jako parlamentarzyści chcemy za-

deklarować, że będziemy wspierać 
ten projekt ze wszystkich sił.

– Chcę serdecznie podziękować 
panu Jarosławowi Gowinowi za tę 
bardzo dobrą decyzję dla Rado-
mia, dla całej Ziemi Radomskiej. 
Uczelnia jest przygotowana do 
kształcenia na kierunku lekarskim. 
Liczymy, że jest to otwarcie wiel-

Rusza kolejna edycja 
Budżetu 
Obywatelskiego
Projekty do realizacji BO w 2018 roku będzie można składać 
od 11 do 25 stycznia. Podobnie jak w tym roku, na ten cel 
zostanie przeznaczona kwota 4 mln 800 tys. zł, 
czyli po 800 tys. zł na obszar.

– To moment, w którym każdy 
z nas ma szansę bezpośrednio wpły-
wać na to, jak zmienia się Radom. W 
całym mieście widać już przykłady 
dużej aktywności mieszkańców. 
Dzięki budżetom obywatelskim po-
wstało wiele placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych, czy boisk. Zrodziły 
się też bardzo ciekawe inicjatywy 
naukowe, rekreacyjne, kulturalne 
i związane z promocją zdrowia. Za-
chęcamy do składania projektów. 
Mam nadzieję, że radomianie po 
raz kolejny zasypią nas swoimi po-
mysłami – mówi dyrektor Kancelarii 
Prezydenta Mateusz Tyczyński.

Projekty można składać m.in. 
drogą elektroniczną wchodząc na 
stronę www.konsultacje.radom.pl 
rejestrując się lub logując i wypeł-
niając formularz. Można również 
złożyć projekt w formie papiero-
wej pobierając formularz ze stro-

ny www.konsultacje.radom.pl 
lub zgłaszając się osobiście do 
stałych punktów przyjmowania 
wniosków.

W okresie składania wnio-
sków, pracownicy Referatu Ko-
munikacji Społecznej i Promocji 
Miasta będą przeprowadzać ba-
danie ankietowe na przystan-
kach i w autobusach dotyczące 
Budżetu Obywatelskiego zachę-
cając mieszkańców Radomia 
do składania swoich pomysłów 
w tegorocznej edycji. 

Zgodnie z harmonogramem, 
lista projektów poddanych pod 
głosowanie zostanie podana 
do publicznej wiadomości do 
5 maja 2017 r. Głosowanie roz-
pocznie się 15 maja i zakończy 
14 czerwca. Zwycięskie projekty 
poznamy w połowie lipca 2017 
roku. 

„ZŁOTE SERCE” 
dla Andrzeja Stefańskiego
Andrzej Stefański od ponad 40 lat związany jest pracą z Zakładami Metalowymi w Radomiu, 
z przerwą na zasadniczą służbę wojskową, z której wrócił w stopniu kaprala. Po zaliczeniu 
szkoły zawodowej pracował w ZM jako: tokarz, frezer, kopiarz, wiertacz, poler i ślusarz.

Dzięki dokształcaniu się i do-
świadczeniu zawodowemu, awan-
sował na mistrza. W 1995 roku 
objął stanowisko starszego mistrza. 
Po powstaniu w 2000 roku Fabryki 
Broni „Łucznik” powierzono mu 
stanowisko mistrza produkcji czę-
ści do broni. Od trzech lat jest w niej 
kierownikiem centralnej rozdzielni.

Niemniej bogata jest działalność 
społeczna Andrzeja Stefańskiego. 
Zaczynał jako drużynowy ZHP 
w Potworowie, udzielając się też 
w rodzinnej miejscowości w szkol-
nym zespole artystycznym, a potem 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Radomiu. Obecnie, wraz z mał-
żonką, aktywnie działają w Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów WP 
w Radomiu. Pan Andrzej pomaga 
też Związkowi Inwalidów Wojen-
nych, jako członek wspierający tej 
organizacji. Z żoną kwestują od 
lat w charakterze wolontariuszy 
Społecznego Komitetu Odnowy 

Zabytków Cmentarza Rzymsko-
katolickiego w Radomiu. 

Za ponad 40-letni okres pracy 
w polskim przemyśle obronnym 

otrzymał wiele odznaczeń, medali 
i wyróżnień, w tym Za Zasługi dla 
ZM „Łucznik”, brązowy i srebrny 
medal za obronność kraju, od-
znakę „Przyjaciela Fabryki Bro-
ni” oraz brązową, srebrna i złotą 
„Za zasługi dla piłki nożnej”. Od 
wielu lat jest bowiem działaczem 
KS Zamłynie ZA Kombud SA. 
Obecnie kierownikiem Sekcji 
Łuczniczej.

Podczas świąteczno-noworocz-
nego spotkania członków Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów WP 
w Radomiu spotkała Andrzeja Ste-
fańskiego miła niespodzianka. Gen. 
bryg. Bogusław Puczyński udeko-
rował go Odznaczeniem „ZŁOTE 
SERCE” przyznanym przez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie św. 
Łazarza z siedzibą w Wiedniu. Sto-
warzyszeniu przyświeca hasło: PO-
ZNAJEMY PRAWDĘ NIE TYLKO 
ROZUMEM ALE I SERCEM. 

 (MK)

kiej szansy również dla naszej ra-
domskiej młodzieży, ale również 
podniesienie poziomu leczenia 
w szpitalach w mieście. Dziś wcho-
dzimy do elity polskich uczelni. Bę-
dziemy wspierać uniwersytet, będzie-
my robić wszystko, by to wsparcie 
było stałe – dodał poseł Marek Suski.

– Nabór na medycynę na UTH 
ruszy już w lipcu. Początek studiów 
1 października. Będziemy starali się 
przyjąć ok. 70 studentów. Senat za-
twierdzi limity za ok. miesiąc. Jeśli 
chodzi o inwestycje, to na pewno 
potrzebujemy rozszerzenia labo-
ratoriów. Natomiast kadrę mamy 
praktycznie przygotowaną. Będzie-
my jednak robili jeszcze nabór, ale 
już mamy zgłoszenia samodziel-
nych pracowników nauki z Lublina, 
Warszawy i Łodzi. Praktyka zaś bę-
dzie w radomskich szpitalach – po-
informował na zakończenie rektor 
Zbigniew Łukasik.

 źródło: radom24.pl
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Rozwój dla dobra 
mieszkańców
Jest już tradycją, że radni gminy Przyłęk budżet na rok następny 
uchwalają w końcówce starego roku. Bywało, że po jego przyjęciu, 
pośpiesznie udawali się do domów, by zdążyć przygotować się na bal 
sylwestrowy. Tym razem sesja Rady Gminy, zwołana w celu uchwa-
lenia budżetu na 2017 rok, obradowała 29 grudnia w obszernej sali 
konferencyjnej nowego budynku Gminnej Bibliotek Publicznej, jednej 
z najważniejszych inwestycji ostatnich lat.

Celowość zaangażowania się fi -
nansowego wojewody w budowę 
nowej siedziby GBP, poprzedziła 
bardzo wysoka ocena działalności 
tej placówki, wyrażona przyzna-
niem jej kierowniczce, Monice 
Krześniak, miana Najlepszego Bi-
bliotekarza Województwa Mazo-
wieckiego. 

 Sesję otworzył przewodniczą-
cy Rady Gminy Wojciech Szmaj-
da, zasiadający w prezydium wraz 
z jej wiceprzewodniczącymi: Elż-
bietą Madejską i Ewą Molendą. 
Po stwierdzeniu prawomocno-
ści podejmowania uchwał przez 
13 radnych obecnych na sesji 
(na 15 wybranych), przyjęli oni 
jednogłośnie porządek dzienny 
i sprawnie, minuta po minucie, 
zbliżali się do omawiania spraw, 
ustosunkowanie się do których 
możliwe było procedowanie nad 
tekstem projektu uchwały budże-
towej. Najpierw pozytywne wnio-
ski i opinie o projekcie budżetu 
zaprezentowali przewodniczący 
stałych komisji Rady Gminy – Te-
resa Woźniak (rewizyjna), Elżbieta 
Madejska (budżetowa) i Ewa Mo-
lenda (gospodarczo-oświatowa). 
Merytoryczna wymiana poglądów 
wystąpiła przy omawianiu uchwał 
członków składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie: nr 1 opiniującą wie-
loletnią prognozę fi nansową gmi-
ny Przyłęk na lata 2017–2025, nr 2 
– ustosunkowującą się do projek-
tu uchwały budżetu na 2017 rok 
i nr 3 w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozy fi nansowej gminy na 
lata 2016-2025. Miarodajnych in-
formacji w tych sprawach udzielali 
radnym Wójt Gminy Marian Kuś, 
omawiając szczegółowo poszcze-
gólne pozycje wpływów i wydat-
ków projektu budżetu na 2017 rok 
oraz Skarbnik Gminy Mirosława 
Witczak. W trakcie roku budżeto-
wego 2016 czuwali oni nad fi nan-
sami gminy i podobnie było przy 
opracowaniu projektu budżetu 
2017 roku, doprowadzają do wy-
maganych przepisami fi nansowy-
mi zgodności pomiędzy wpływami 
a wydatkami. Uchwała Budżetowa 
na 2017 rok została przyjęta przez 
radnych jednogłośnie!

 Budżet 2017 roku po stronie 
dochodów przedstawia wartość 
25 873 408,45 zł, a po stronie wydat-
ków 27 349 884,45 zł. Różnica mię-
dzy wydatkami a wpływami zosta-
nie pokryta bankowym kredytem 
(923 tys. zł), pożyczką WFOŚiGW 
(755 tys. zł) oraz przewidzianą nad-
wyżką budżetową wypracowaną 
w roku 2016. Z pewnością w trakcie 
roku wprowadzane będą zmiany, 
np. w przypadku skutecznych sta-

rań o środki zewnętrzne z przezna-
czeniem na cele rozwojowe.

W dyskusji radny Dariusz Du-
siński zaproponował podjęcie 

w przyszłości działań zmierzają-
cych do zmniejszenie środków wła-
snych gminy Przyłęk w utrzymaniu 
szkół i innych placówek oświato-
wo-wychowawczych. W budżecie 
2O17 roku wynoszą ponad 3,5 mln 
zł. Pieniądze te przydałyby się, jego 
zdaniem, na inne ważne potrzeby 
inwestycyjne.

 Wydatki majątkowe wyniosą 
w 2017 roku około 2,4 mln zł. 
Wyróżniającą się pozycję w wy-
datkach inwestycyjnych stanowi 
rozbudowa i unowocześnienie 
ujęcia wody w Załazach. Zada-
nie to jest na ukończeniu i bę-
dzie kosztować 843 tys. Środki 
własne gminy wyniosą 77 tys. zł. 
Największe nakłady przeznacza 
się na budowę, przebudowę i re-
monty dróg lokalnych (766 tys. zł), 
z uwzględnieniem współdziałania 
z samorządami powiatu zwoleń-
skiego i sąsiednich gmin. Więk-
szość robot sfinansuje gmina 

Otwarcia obrad sesji dokonał jej przewodniczący Wojciech Szmajda

ny kostką brukową. W sąsiedztwie 
szkoły w Łaguszowie zostanie wy-
budowane boisko ogólnodostępne 
o sztucznej nawierzchni. Koszto-
wać ma 750 tys. zł, z czego wkład 
własny gminy wyniesie 105 tys. zł. 
Na polepszenie oświetlenia ulicz-
nego przeznacza się 30 tys. zł. 
Opracowana zostanie dokumenta-
cja projektowa przyszłej świetlicy 
w Lucimii (10 tys. zł). Na spłatę zo-
bowiązań kredytowych zarezerwo-
wano w budżecie kwotę 277 tys. zł.

Po uchwaleniu budżetu radni 
ustosunkowali się do zapropono-
wanych zmian w budżecie 2016 
roku, zostały one przyjęte.

Gośćmi sesji budżetowej 
w Przyłęku byli: starosta zwoleński 
Waldemar Urbański, trzej radni 
powiatowi: Mirosław Madejski, 
Jerzy Kamionka i Arkadiusz Jasik 
oraz Krzysztof Płachta komendant 
Komendy Powiatowej PSP w Zwo-
leniu. Starosta Waldemar Urbański 
gratulował wójtowi Marianowi Kuś 
i radnym powiatu osiągnięć reali-
zowanych dla dobra mieszkańców. 
Dziękował za pożyteczne współ-
działanie gminy Przyłęk z samorzą-
dem powiatu zwoleńskiego i wyraził 
przekonanie, że podobnie będzie 
w 2017 roku. Ustosunkował się też 
do pogłosek o groźbie likwidacji 
szpitala powiatowego w Zwoleniu. 
Odpowiedział, że zadłużenie szpitala 
nie jest tak wysokie, jak przedstawia 
to opinia obiegowa. Istnieje jednak 
potrzeba lepszego przystosowania 
lecznicy do potrzeb mieszkańców 
powiatu i dalsze obniżanie kosztów 
utrzymania placówki.   (M.K.)

z własnych środków. Roboty po-
lepszające połączenia komunika-
cyjne i bezpieczeństwo na drogach 
będą prowadzone m.in. w Babinie 
(80 tys. zł), Łagowie (120 tys. zł), 
Kulczynie (65 tys. zł), Ławeczku 
Nowym (110 tys. zł), Grabowie 
nad Wisłą (50 tys. zł), Wólce Za-
mojskiej (185 tys. zł w tym 80 tys. 
dotacja). Na przebudowę mostu 
w Mszadli Nowej zarezerwowano 
w budżecie 40 tys. zł. Drewniane 
elementy zostaną wymienione na 
trwalsze. Plac na zapleczu siedziby 
Urzędu Gminy zostanie wyłożo-

Starosta zwoleński Waldemar Urbański w imieniu gości z powiatu pogratulował wójtowi i radnym osiągnięć w mijającym roku i życzył dalszego 
owocnego współdziałania obydwu samorządów

Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2017 rok

Projekt budżetu omówił merytorycznie 
wójt Marian Kuś

Skarbnik Gminy Mirosława Witczak zreferowała ostatnie projekty zmian w budżecie 2016 roku
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Uchwalony budżet – 
obiecującym początkiem
Sesja budżetowa Rady Gminy Policzna obradowała 28 grudnia. Przebiegła bardzo sprawnie. Jej przewodniczący Paweł Jędra, 
Wójt Gminy Tomasz Adamiec i Skarbnik Teresa Makuch wyczerpująco poinformowali radnych i osoby zaproszone na sesję 
zarówno o realizacji zadań w kończącym się roku, jak i projekcie budżetu na 2017 rok. 

Gościem sesji był Rafał Rajkow-
ski, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego i zarazem Członek 
Zarządu. Obecny był też druh 
Adam Kałdonek – Komendant 
Gminny OSP oraz przedstawiciel 
Komendy Policji. W sesji uczest-
niczyli także sołtysi, szefowie jed-
nostek samorządowych i pracow-
nicy UG. Projekt budżetu gminy 
– przedłożony Radzie Gminy przez 
Wójta Tomasza Adamca – był wni-
kliwie omawiany na posiedzeniach 
komisji stałych i został pozytywnie 
zaopiniowany przez trzyosobowy 
Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. Na 
wstępie Wójt Adamiec wręczył 
dyplomy i nagrody Laureatom 
X Powiatowego Konkursu Produ-
centów Rolnych – Wojciechowi 
Molendzie (I miejsce), Dariuszowi 
Matysiakowi (II lokata) i Jarosła-
wowi Zawadzkiemu (III miejsce) 
dziękując im za godne reprezento-
wanie gminy.

Uczestnicy sesji wysłucha-
li sprawozdania Komendanta 
Gminnego OSP RP dh. Adama 
Kałdonka z działalności jednostek 
OSP. Jednostki OSP w Czarnolesie 
i w Gródku obchodziły w kończą-

cym się roku 2016 jubileusze 60-
i 50-lecia. 

 Wójt Tomasz Adamiec szcze-
gółowo omówił realizację zadań 
budżetowych w 2016 roku. Prowa-
dzący sesję Przewodniczący Rady 
Gminy Policzna – Paweł Jędra 
i Skarbnik Gminy – Teresa Ma-
kuch skoncentrowali się na projek-
cie budżetu na 2017 rok. Został on 
uchwalony jednogłośnie.

Obrady otworzył Paweł Jędra Przewodniczący Rady Gminy.
Z lewej: wiceprzewodniczący Jarosław Filipiak Skarbnik gminy punkt po punkcie zapoznawała radnych z niuansami budżetu

Obrady sesji otworzył Paweł Jędra przewodniczący Rady Gminy
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Radni gminy ustalili, że łączna 
kwota dochodów budżetu 2017 
roku wyniesie 20.408.250 zł. Wpły-
wy z podatku rolnego i leśnego 
wyniosą 810.100,00 zł, a pozyska-
ne z nieruchomości 684 tys. zł. 
Infrastruktura wodociągowa 
i sanitarna, gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska – przy-
sporzą 621 tys. zł wpływów. Uzy-
skane z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych wynieść mają 
2 733 940 zł. Głównym źródłem 
dochodów będą jednak dotacje 
i subwencje, pochodzące głównie 
z budżetu państwa, m.in. przezna-
czone dla rodzin, na cele oświato-
wo-wychowawcze itp.

Wydatki zaplanowane w bu-
dżecie samorządu Gminy Policz-
na mają wynieść w 2017 r. łącznie 
20 300 000 zł, w tym 1 200 000 zł 
przeznacza się na inwestycje ma-
jątkowe. Kwota 737 900 zł pla-
nowana na transport i łączność, 
m.in. 550 tys. – na drogi publiczne, 
w tym: na przebudowę drogi po-
wiatowej Garbatka-Czarnolas 
(187 900 zł). 462 100 zł zarezer-

Wójt Tomasz Adamiec honoruje Jarosława Zawadzkiego, w jednej osobie przodującego rolnika 
i radnego gminy

Osiągnięć wójtowi i radnym gratulował Rafał Rajkowski 
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

wowano na budowę Centrum 
Rehabilitacji i Opieki Społecznej 
w Policznie. Zagospodaruje ono 
lokal zajmowany dotychczas przez 
gastronomię, wykupiony przez UG 
od Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”. Plac przed nim 
zostanie użytecznie i gustownie 
zagospodarowany. 

Wójt Adamiec zamierza w roku 
2017 zrobić znacznie więcej, niż 
jest zapisane w budżecie. Gmina 
zabiega o środki zewnętrzne, zgła-
szając cenne projekty do konkur-
sów zasilanych przez środki pomo-
cowe, głównie unijne. Realizowany 
będzie wniosek zaakceptowany je-
sienią ub. roku. Chodzi o urządze-
nie placów zabaw przy szkołach 
w Policznie, Czarnolesie, Che-
chłach i Wilczowoli. W tym roku 
planowana jest realizacja wniosku 
ekoenergetycznego złożonego, 
wspólnie przez gminy: Policz-
na, Chotcza, Garbatka-Letnisko 
i Kazanów.  Dotyczy on montażu 
instalacji OZE (Odnawialne Źró-
dła Energii) na obiektach pry-
watnych pozyskujących energię 

odnawialną. Chyba największym 
wyzwaniem będzie kontynuowa-
nie budowy chodnika wzdłuż 
drogi krajowej 79 – do granicy 
z gminą Garbatka, a w kierun-
ku południowym – do Annowa. 
W sumie wydłuży się on o 5 km. 
Trwają uzgodnienia, niezbędne do 
zlecenia opracowania dokumenta-
cji projektowej. Zamierzeniem jest 
poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy wzdłuż „krajówki”.

 Przewidziana nadwyżka budże-
towa w kwocie 108 250 zł zostanie 
przeznaczona na spłatę rat pożyczek. 

Największą sumę, gdyż 6 879 833 zł 
przeznaczy się na oświatę i wycho-
wanie, 5 947 100 zł – na pomoc 
rodzinom (świadczenia wycho-
wawcze i społeczne).

Gość sesji Rafał Rajkowski 
pogratulował radnym i gospoda-
rzowi gminy, wójtowi Tomaszowi 
Adamcowi sukcesów osiągniętych 
w roku 2016, w dziedzinie inwe-
stycji, szczególnie w budowie dróg 
i infrastruktury. Wyraził prze-
konanie, że uchwalony budżet 
2017 roku, zawierający ambitne 
zamierzenia w budowie kanali-
zacji, dróg, chodników i ważnych 
zadań z dziedziny infrastruktury, 
również poprawi warunki bytowe 
i bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy Policzna i będzie zrealizo-
wany pomyślnie.

Życzenia noworoczne złożyli 
uczestnikom sesji także wójt To-
masz Adamiec i Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Jędra. Indywi-
dualnie składali je sobie nawzajem 
wszyscy uczestniczy sesji budże-
towej.

 (MK)
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Większe i mniejsze 
inwestycje
Na obradującej grudniowej sesji budżetowej Rady Gminy Policzna była okazja poinformowania 
radnych i sołtysów, a za ich pośrednictwem wszystkich mieszkańców także o realizacji zadań 
w wielu dziedzinach działalności wójta i pracowników Urzędu Gminy w minionym roku. 
Uczynił to wójt Tomasz Adamiec, powiadamiając, że pełnej, miarodajnej oceny wykonania bu-
dżetu za 2016 rok dokona Rada Gminy Policzna w drugim kwartale na sesji absolutoryjnej. 

W działalności samorządowej 
bardzo ważną rolę odgrywają in-
westycje.  Zarówno te większe, 
jak i mniejsze. Dużo zrobiono 
w dziedzinie budowy i przebudowy 
dróg.  Przybyło w sumie 2296 mb 
nowej, bitumicznej nawierzchni 
i bezpiecznych poboczy. Przebu-
dowa 1142-metrowego odcinka 
w Teodorowie kosztowała 237 tys. 
zł. Prawie 900 mb nowej nawierzch-
ni polepszyło przejazd przez An-
drzejówkę. Gmina przeznaczyła 
105 tys. zł, a Urząd Marszałkowski 
dołożył 40 tys. zł. W Patkowie Krót-
kim przybyło 140 mb dobrej drogi, 
a w Zawadzie Starej 125 mb. Współ-
działanie ze starostwem w Zwole-
niu umożliwiło przebudowę drogi 
powiatowej Policzna- Suskowola. 
Kosztowało to 100 tys. zł, z czego 
UG dołożył 35,5 tys. zł. Do popra-
wy bezpieczeństwa przyczyniła się 
przebudowa odcinka chodnika 
przy ul. Żeromskiego w Policznie. 
Parking otrzymali zmotoryzowa-
ni w Gródku, a zmodernizowa-
ny – polepszył warunki postoju 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Czarnolesie. Zagospodarowanie 
terenu, urządzenie parkingu na 
placu Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wilczowoli i dobudowa frag-
mentu parkanu, zmieniły korzyst-
nie jego otoczenie i uczyniły je 
bezpieczniejszym. Zainstalowa-
no też wiatę przystankową ww. 
miejscowości oraz w Teodorowie. 
W miejscowościach Gródek, An-
drzejówka, Zawada Stara, Wilczo-
wola, Florianów, Teodorów, Policz-
na, Franków, Antoniówka, Annów, 
Aleksandrówka, Wojciechówka, 
Wólka Policka, Łuczynów, Helenów, 
Biały Ług, Bierdzież, Stanisławów, 
Piątków i Zawada Nowa utwar-
dzano drogi gminne kruszywem. 
Pracownicy robót publicznych 
dokonali remontu chodnika dla 
pieszych w Policznie, na całej jego 
długości, tj. od sklepu Gminnego 
Sklepu „Samopomoc Chłopska” do 
kaplicy św. Jana. Na odcinki dróg 
gruntowych nawożono kruszywo, 
stosownie do potrzeb. Przepusty 
zostały zamontowane na drogach 
w miejscowościach: Czarnolas, An-
drzejówka i Teodorów. Dokonano 
rozbudowy istniejącej sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej na terenie 
gminy. Kosztowało to 52 845 zł.  Na 
potrzeby ZSzP w Czarnolesie za-
kupiono pompę cyrkulacyjną. Dla 
potrzeb robót porządkowo-pielę-
gnacyjnych Urząd Gminy zakupił 
traktor ogrodowy.

Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na roz-
budowę i przebudowę „Centrum 
rehabilitacji i opieki społecznej‘’ 

kosztowało gminę 33 239,60 zł.  
Zlecenie opracowania projektu na 
budowę dalszych odcinków ciągu 
pieszego chodnika przy drodze 
krajowej nr 79 umożliwi, a nawet 
przyspieszy ich budowę, przyczy-
niając się do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców.  Na opracowanie 
projektu przebudowy odcinka dro-
gi w Zawadzie Starej przeznaczono 
10 tys. zł.

 Gmina przygotowała dokumen-
tację techniczno-kosztorysową na 
termomodernizację budynku SP 
ZOZ w Czarnolesie. Kosztowało to 
19 144 zł. Urząd Gminy Policzna zle-
cił też wykonanie dokumentacji ka-
nalizacji sanitarnej we wsi Czarnolas 

Sala obrad

Kolonia oraz w miejscowościach: 
Policzna, Wólka Policka i Gródek. 
Łączny koszt – 25 tys. zł.

Dla jednostek OSP

W gminie Policzna istnieje 
5 jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Największym stażem może 
się poszczycić OSP Policzna. Działa 
ona w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo– Gaśniczego i dyspo-
nuje najnowocześniejszym wozem 
bojowym.  W roku 2016 za 6670 zł, 
wyasygnowane przez KSRG, 
zakupiono sygnalizator bezru-
chu, rękawice, kominiarkę, hełm 
i latarkę.

Również obchodząca w 2016 roku 
jubileusz 60-lecia jednostka OSP 
w Czarnolesie działa w ramach tego 
systemu. Otrzymała ona 20 tys. zł 
z KSRG na termomodernizację re-
mizy oraz dotację na zakup innego 
sprzętu. Termomodernizacja kosz-
towała 124 765 zł. W jej ramach 
ocieplono ściany zewnętrzne styro-
pianem i otynkowano. Stropodach 
też ocieplono i wyremontowano. 
Jubilaci otrzymali specjalne ubra-
nia, hełmy strażackie, rękawice, 
kominiarkę, tłumnicę oraz inny, 
niezbędny sprzęt.

Na potrzeby jednostki OSP Gró-
dek (obchodziła 50-lecie) zaku-
piono hełm, rękawice, kominiarkę 
i tłumnicę. Zakupy sfi nansowali – 
MSW i Urząd Gminy Policzna. OSP 
z Władysławowa otrzymała z Urzę-
du Gminy osiem kompletów ubrań 
koszarowych i tyleż par butów. 

 (K)

Czarnoleskie Sobótki to kultowa, doroczna impreza Gminy Policzna Droga Policzna – Suskowola po przebudowie

Wójt Tomasz Adamiec omówił realizacje zadań inwestycyjnych 
mijającego roku

Jubileusz 60-lecia OSP w Czarnolesie. Wójt Tomasz Adamiec
i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Tadeusz Głowacki honorują druhów jubilatów

Foto: Anna Adamiec

Foto: Anna Adamiec
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl
UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl
UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl
UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl
UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl
UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl
UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

WÓJT GMINY RADZANÓW
i n f o r m u j e,

że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie 92A oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy został podany do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 
do 3 lat, będącej własnością Gminy Radzanów. Wykaz Nr 1/2017.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Radzanowie pokój nr 12, tel.(48) 613 63 62 wew. 32 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
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Wieczór kolęd 
w Przysusze
8 stycznia br. w Domu Kultury w Przysusze odbył się niezwykły 
koncert, w którym widzowie mogli usłyszeć najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego „CANTO”.

Swój występ chór rozpoczął od 
wykonania jednej z najstarszych 
polskich kolęd „Anioł pasterzom 
mówił”, w programie znalazły się 
również między innymi kolęda 
grecka „Din, din, dan ...” i pieśń bo-
żonarodzeniowa Cliff a Richardsa 
„Christmas time” (solo Magdalena 
Jasińska). Nie zabrakło też jednej 
z najpiękniejszych i najbardziej 
znanych na świecie kolęd J. Mohra 
i F. Grubera – „Cicha noc” (kolędę 
przetłumaczono na ponad 300 języ-
ków). Koncert uatrakcyjnił występ 
dzieci z zespołu „1+2”, w którego 

skład weszły uczennice ze szkół 
podstawowych nr 1 i 2 w Przysusze: 
Amelka Sionek, Wiktoria i Natalka 
Wojdył, Alicja Kobyłka oraz Nata-
lia Sokół. Prowadzący koncert Karol 
Sionek wywołał na scenę również 
mamy dziewczynek, które razem ze 
swoimi pociechami wykonały jedną 
z kolęd. Widzom najbardziej spodo-
bał się utwór z repertuaru Kuby Ba-
dacha „Mario, czy już wiesz”, który 
przepięknie zaśpiewały Amelka 
Sionek i Alicja Kobyłka – nie obyło 
się bez bisu. Dwugodzinny koncert 
zakończyła owacja na stojąco.

Nowa oferta Muzeum 
Witolda Gombrowicza
Muzeum Witolda Gombrowicza przygotowało nową, poszerzoną ofertę edukacyjną. Oprócz 
tradycyjnego oprowadzania po wystawie prezentującej życie i twórczość autora „Ferdydurke”, 
Muzeum oferuje kilka tematów zajęć dydaktycznych dostosowanych do szkolnych wymogów pro-
gramowych. Nowością są bezpłatne warsztaty poświęcone interpretacji literatury współczesnej.

Warsztaty adresowane są do 
uczniów, którzy chcą skutecz-
nie przygotować się do matury 
z języka polskiego na pozio-
mie rozszerzonym lub startują 
w olimpiadzie polonistycznej 
albo innych konkursach, a także 
do wszystkich, którzy po prostu 
interesują się literaturą polską 
lub sami próbują pisać lub recen-
zować teksty literackie. Zajęcia 
obejmują analizę i interpreta-
cję wybranych przez uczniów 
tekstów kultury powstałych po 
1989 roku, także spoza kanonu 
szkolnego. 

Zapewniamy indywiduali-
zację zajęć, swobodny wybór 
tekstów, tematów czy proble-
mów, a także uzgodnienie ich 
z podstawą programową, wy-
maganiami maturalnymi czy 
konkursowymi. 

Organizowane przez Mu-
zeum warsztaty odbywają się 
w Radomiu, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, w każdy ponie-
działek w godz. 14.30–16.00. 
Prowadzi je dr Anna Spólna, 
specjalista ds. edukacji i nauki 
w Muzeum Witolda Gombro-

wicza, literaturoznawca, krytyk 
literacki, nauczyciel akademicki. 
Anna Spólna zajmuje się przede 
wszystkim literaturę współczesną, 
w tym najnowszą. Jest autorką 
i współredaktorką książek z tego za-
kresu, ma w dorobku kilkadziesiąt 
artykułów naukowych i popularno-
naukowych. 

Z kolei w Muzeum Gombro-
wicza proponujemy zwiedzanie 
z przewodnikiem wystawy „Ja, 
Gombrowicz” z możliwością 
wzbogacenia komentarza o treści 
aktualnie omawiane przez uczniów. 
Ponadto zachęcamy do udziału 
w muzealnych zajęciach dydak-
tycznych. Mamy nadzieję, że wśród 
sześciu tematów do wyboru znajdą 
się takie, które wzbogacą szkolne 
lekcje języka polskiego, historii czy 

wiedzy o kulturze. Tematy zajęć dy-
daktycznych (do wyboru):

1. O „pierwszorzędnym pisarzu 
drugorzędnym”. Gombrowiczow-
ska krytyka pisarstwa historyczne-
go Sienkiewicza.

2. Stylizacja językowa: jej odmia-
ny i funkcje. Pamiętniki J.Ch. Pa-
ska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, 
Trans-Atlantyk W. Gombrowicza.

3. Zmagania z formą. Ferdydurke 
jako powieść nowoczesna.

4. Gombrowicz, Schulz, Witkie-
wicz. Groteska i eksperyment w dwu-
dziestoleciu międzywojennym.

5. Ekspresja osobowości czy 
kreacja? Dziennik Gombrowicza 
jako przykład gry z gatunkiem li-
terackim.

6. Gombrowicz na scenie i ekra-
nie. Omówienie adaptacji wybra-
nych tekstów pisarza.

Czas trwania zajęć – 45 minut. 
Szczegóły dotyczące naszej oferty 

znajdują się na stronie www.mu-
zeumgombrowicza.pl w zakładce 
„Dla belfra”. 

Wstęp indywidualny do mu-
zeum jest bezpłatny, grupowy: 
3 zł/ osoba. Koszt wykładu dla gru-
py to 30 zł. 

Fragment ekspozycji w Muzeum
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Przysucha w rankingu 
miast przyjaznych 
przedsiębiorcom
Czwarte miejsce zajmuje miasto Przysucha w rankingu 
polskich miast przyjaznych dla przedsiębiorczości i dla miesz-
kańców. Kryterium rankingu stanowiła polityka podatkowa 
prowadzona przez samorządy w latach 2013–2015.

Wyniki opublikował miesięcznik 
„Wspólnota Samorządowa”. 

„Bogactwo mieszkańców bogac-
twem gminy” – to motto rankingu, 
w którym w pierwszej dziesiątce 
znalazły się takie miasta, jak: Gar-
wolin, Ryki, Wieluń, PRZYSU-
CHA, Opatów, Janów Lubelski, 
Łosice, Miechów, Łuków i Opocz-
no. To samorządy, które prowadząc 
stabilną politykę podatków lokal-
nych, niepozbawioną zachęt dla 
przedsiębiorców, zyskały opinię 
takich, które zachęcają do wzrostu 
zatrudnienia i poprawiają jakość 
życia mieszkańców. 

– Wyniki rankingu są dla Przy-
suchy bardzo satysfakcjonujące 
– mówi Tadeusz Tomasik Bur-
mistrz Gminy i Miasta Przysucha. 
– Od wielu lat gmina Przysucha 
tworzy przyjazny klimat dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
zarówno dla podmiotów już istnie-
jących, jak i wszystkich chętnych do 

inwestowania tutaj. Mam świado-
mość wielu problemów i różnych 
obciążeń fi nansowych, które pię-
trzą się przed prowadzącymi dzia-

łalność gospodarczą, co prze-
kłada się na widoczny obecnie 
spadek realizowanych w naszym 
kraju inwestycji. Uważam, że ni-
skie podatki i zachęty w postaci 
ulg i zwolnień owocują powsta-
waniem nowych miejsc pracy 
i w efekcie wzrostem dochodów 
gminy – dodaje Burmistrz.

Konkurs wiedzy 
o HIV i AIDS
W grudniu ubr. w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Szkolny Konkurs 
Wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowany przez Alinę Majewską.

Współorganizatorem Konkursu 
była Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Grójcu.

Głównym celem konkursu 
było podniesienie poziomu wie-
dzy uczniów na temat AIDS oraz 
kształtowanie postawy tolerancji 
wobec nosicieli HIV. W Konkursie 
uczestniczyło trzydziestu uczniów 
z klas drugich i trzecich, kształcących 
się w zawodach technik-ogrodnik 
i technik architektury krajobrazu.

Pierwsze miejsce w Konkursie 
zdobyła Aleksandra Podsiadła 
z klasy II TO, drugie zajął Wojciech 
Dominiak z klasy II TO, trzecie 
przypadło Ewelinie Jaworskiej 
z klasy III TAK. Zwycięzcy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy z rąk Bożeny Janus – przedsta-
wicielki PSSE w Grójcu podczas 
okolicznościowego spotkania.

Spotkanie to było także elemen-
tem działań z zakresu profi laktyki 
HIV i AIDS. Po obejrzeniu pre-
zentacji na ten temat, uczniowie 
zainicjowali krótką rozmowę na 
temat sposobu roznoszenia się wi-
rusa oraz przebiegu choroby. Pani 
Janus cierpliwie odpowiadała na 
wszystkie pytania. 

Serdecznie dziękujemy Bożenie 
Janus za współpracę i mamy na-
dzieję na kolejne ciekawe spotka-
nia.

 CKZiU Nowa Wieś
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 Z radosną nadzieją mieszkańcy miast i wsi Ziemi Radomskiej życzyli sobie 
Do Siego Roku 2017, wznosząc toasty i wystrzeliwując ku niebu tysiące różno-
kolorowych fajerwerków.

 Honorowym gościem noworocznego spotkania zorganizowanego przez 
burmistrz Zwolenia Bogusławę Jaworską i starostę Waldemara Urbańskiego 
była Paulina Maziarz Miss Polski 2016. Dyrektor Domu Kultury Anna Wiecze-
rzyńska powitała ją rymowanką: Zwolenianka Paulina najpiękniejsza w Polsce 
dziewczyna, wzbudzając burzę oklasków. Po przyjęciu gratulacji i kwiatów oraz 
wysłuchaniu informacji o sukcesach i zamierzeniach miasta i powiatu, wśród 
których złotą zgłoską zapisany jest tytuł Miss Polski młodej zwolenianki, Paulina 
uczyniła fajny gest wobec rodaków, pozując do pamiątkowych zdjęć ze wszyst-
kimi, którzy zechcieli mieć taką pamiątkę. Z szansy nie omieszkali skorzystać 
członkowie władz samorządowych powiatu i gminy Zwoleń.

 Mimo siarczystego mrozu, tradycyjny Orszak Trzech Króli przejechał na 
rumakach od Rynku do Stajenki ustawionej pod gmachem Urzędu Miejskiego.
Hasło „Tobie Królu i Panie, kłaniają się Radomianie” i biblijni monarchowie 
– Kacper, Melchior i Baltazar zgromadzili liczną rzeszę mieszkańców miasta, 
którzy podążając za orszakiem, obejrzeli jasełka przygotowane przez uzdolnio-
nych druhów ZHR i uczniów radomskich LO.

 – Policzna śliczna, a Czarny Las żywi nas – 
chwalił Jan Kochanowski niegdysiejszą swoją małą 
ojczyznę. Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Woj. 
Mazowieckiego, ceni samorządowców gminy Po-
liczna za inicjatywy i sukcesy w realizacji zadań, 
zarówno inwestycyjnych i społeczno-kulturalnych. 
Dlatego, mimo choroby i zimna, dotrzymując sło-
wa, przyjechał na sesję Rady Gminy. Pogratulował 
wójtowi i radnym realizacji inwestycji w 2016 roku 
i ambitnych zamierzeń roku 2017. Radni jednogło-
śnie uchwalili budżet na nowy rok. Wójt Tomasz 
Adamiec zwierzył się, że Rafał Rajkowski służy cen-
ną pomocą gminie i za to bardzo mu dziękował, 
prosząc o dalsze zainteresowanie.

 Nadwiślański Przyłęk to duża gmina, stąd i potrzeba 
współdziałania z samorządem powiatu i jego agendami. 
Gośćmi grudniowej sesji budżetowej był starosta zwo-
leński Waldemar Urbański i trzej radni, reprezentujący 
wyborców z gminy Przyłęk. Budowa dróg jest najczę-
ściej tematem wspólnych przedsięwzięć. Gościem był też 
Krzysztof Płachta, szef Komendy Powiatowej PSP w Zwo-
leniu, nadzorującej profesjonalnie działalność jednostek 
OSP. W gminie Przyłęk działa ich 10 i to bardzo aktywnie. 
Wójt Marian Kuś jest ich gminnym prezesem, a przew. RG 
Wojciech Szmajda – komendantem. Było o czym pogadać, 
jeszcze przed rozpoczęciem sesji budżetowej.

 Prezydent Radomia Radosław 
Witkowski i posiadające siedzi-
by w tym mieście – Zarząd Izby 
Przemysłowo-Handlowe Ziemi 
Radomskiej z Prezesem Łukaszem 
Białczakiem oraz Kanclerz Radom-
skiej Loży Business Centre Club 
Jerzy Kowal i jej Sekretarz Anna 
Słopiecka zorganizowali spotkanie 
świąteczno-noworoczne w Hotelu 
Aviator. Z udziałem ks. bpa Henry-
ka Tomasika Ordynariusza Diecezji 
Radomskiej, uczestnicy spotkania 
przełamywali się opłatkiem, składali 
życzenia, śpiewali kolędy i smako-
wali potrawy wigilijne.

 – 9 grudnia 2017 roku będzie ważnym 
wydarzeniem nie tylko w historii Uni-
wersytetu Techniczno-Humanistycznego 
w Radomiu – podkreślili wicepremier 
Jarosław Gowin i towarzyszący mu wi-
cemarszałek Senatu Adam Bielan. Dzięki 
decyzji wicepremiera i staraniom parla-
mentarzystów PiS, w tym także lekarza z 
zawodu marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego oraz posłów PiS Marka 
Suskiego i Anny Kwiecień, jesienią br. 
około 70 maturzystów rozpocznie studia 
na kierunku lekarskim UTH. Dlatego jego 
rektor Zbigniew Łukasik z dumą prezen-
tuje podpisany dokument.

 O uzdolnionych uczniów 
troszczy się samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Marszałek Adam Struzik 
i członek Zarządu Elżbieta 
Lanc wręczyli je pierwszej 
grupie uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
województwa mazowieckiego, 
w tym przodownikom nauki 
z Zespołu Szkół Samochodo-
wych, Zespołu Szkół Elektro-
nicznych i VI LO im. Jana Ko-
chanowskiego. W trwającym 
roku szkolnym stypendia na-
ukowe ma otrzymać ma blisko 
trzy setki uczniów z subregio-
nu radomskiego.

Do Siego Roku 2017

Przez życzenia świąteczno-noworoczne, jakie przekazywaliśmy sobie w pracy, na spotkaniach środowiskowych, rodzinnych i w kręgach przyjaciół, 
przewijała się troska o życie rodzinne, zdrowie, pociechę z dzieci, stałą pracę i spokojną starość w pomyślnie rozwijającej się, bezpiecznej Polsce.

„Cicha Noc” w Aviatorze

W Zwoleniu z udziałem 
Miss Polski

Nagrody marszałka 
dla uczniów

Lekarze z dyplomami UTH

Trzem Królom 
mróz niestraszny

Wspólnie można więcej

Policzna 
śliczna...


