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Projekt sieci szkół gotowy
O pięć placówek zwiększy się w wyniku reformy edukacji liczba 
szkół podstawowych w Radomiu. Projekty uchwał zmieniają-
cych kształt sieci szkół w mieście trafi ły do Biura Rady Miej-
skiej. W ciągu tygodnia powinna zostać zwołana nadzwyczaj-
na sesja, na której ostateczną decyzję będą podejmowali radni.

 – W naszym projekcie są za-
warte elementy konsultacji spo-
łecznych. Uwzględniliśmy wiele 
wniosków zgłaszanych podczas 
posiedzeń zespołu konsultacyj-
nego oraz na nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej. Myślę, że przedsta-
wione projekty uchwał będą spo-

kojnie omawiane i akceptowane 
przez radnych – mówił wiceprezy-
dent Karol Semik. Podkreśla jed-
nocześnie, że tak jak od początku 
zapowiadano, wszyscy uczniowie, 
którzy rozpoczęli naukę w danym 
budynku, dokończą ją w tym sa-
mym miejscu.

1. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego, ul. Odrodzenia 37

2. PSP Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena, ul. Batalionów Chłopskich 16

3. PSP Nr 3 im. Jana Długosza, ul. Jana III Sobieskiego 12

4. PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Wyścigowa 49

5. PSP Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej, ul. gen. Józefa Sowińskiego 1

6. PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, ul. Adama Rapackiego 24

7. PSP Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Aleksandra Tybla 7/11

8. PSP Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sandomierska 19

9. PSP Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich, ul. Długojowska 6

10. PSP Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego, ul. Jurija Gagarina 19

11. PSP Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Sienkiewicza 30

12. PSP Nr 14 im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83 
w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

13. PSP Nr 15 im. Władysława Syrokomli, ul. Kielecka 2/6

14. PSP Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, ul. Wierzbicka 89/93

15. PSP Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Ofiar Firleja 14 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1

16. PSP Nr 19 im. Edmunda Bakalarza, ul. Energetyków 10

17. PSP Nr 20 im. Obrońców Pokoju, ul. Malenicka 29

18. PSP Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Trojańska 5

19. PSP Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja, ul. Krucza 2/10

20. PSP Nr 23 im. Stefana Żeromskiego, ul. Gajowa 60

21. PSP Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Powstańców Śląskich 4

22. PSP Nr 25, ul. Starokrakowska 124/128

23. PSP Nr 26, ul. Wośnicka 125

24. PSP Nr 27, ul. Sadkowska 16

25. PSP Nr 28 im. Adama Mickiewicza, ul. Stefana Jaracza 8

26. PSP Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego, ul. Ceglana 14

27. PSP Nr 30 im. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska 17

28. PSP Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6

29. PSP Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Prospera Jarzyńskiego 3

30. PSP Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Oskara Kolberga 5

31. PSP Nr 34 im. Lucjana Szenwalda, ul. Miła 18

32. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. 25 Czerwca 70 
w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

1.
PG Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich 
w Radomiu, ul. Długojowska 6 – przekształcenie w PSP Nr 10 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6

2.
PG Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego 
w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 
– przekształcenie w PSP Nr 11im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19

3.
PG Nr 12 im. Mikołaja Reja w Radomiu, ul. Krucza 2/10 
– przekształcenie w PSP Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja 
w Radomiu, ul. Krucza 2/10

4. PG Nr 6 w Radomiu, ul. Sadkowska 16 
– przekształcenie w PSP Nr 27 w Radomiu, ul. Sadkowska 16

5.
PG Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi 
im. Królowej Jadwigi w Radomiu, ul. Piastowska 17 
– przekształcenie w PSP Nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu, ul. Piastowska 17

6.
PG Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów 
w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79 – przekształcenie w XIII Liceum 
Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul 25 Czerwca 79

1. PG Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Czarnoleska 10 
– włączone do PSP Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, ul. Wierzbicka 89/93

2.
PG Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły, 
ul. Adama Rapackiego 24 – włączone do PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Orła Białego, ul. Adama Rapackiego 24

3. PG Nr 5 im. Jacka Malczewskiego, ul. Warszawska 12 
– włączone do VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Powstańców Śląskich 4

1. PG Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu, ul. Kujawska 19, 
30 listopada 2019 r. – zakończenie działalności

2.

PG Nr 4 w Radomiu, ul. Osiedlowa 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu 
– art.193: Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi 
jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim 
liceum ogólnokształcącym

3.

PG Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka 
w Radomiu, ul. Staromiejska 11 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu 
– art.193: Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi 
jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim 
liceum ogólnokształcącym

4.
PG nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 
im. Jana Kochanowskiego, ul. Kilińskiego 25, 
30 listopada 2019 r. – zakończenie działalności (wygaszanie)

Wykaz szkół podstawowych: Wykaz dotychczasowych gimnazjów włączonych do ośmioletnich 
szkół podstawowych oraz trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

Inne:

Wykaz przekształconych dotychczasowych gimnazjów w ośmio-
letnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie liceum ogólnokształcące:

Było 27 jest 32 – pięć nowych szkół podstawowych.  źródło: radom.pl

W budynku po Publicznym Gimnazjum nr 6 powstanie druga Nad Potokiem szkoła podstawowa
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Z udziałem dzieci 
i dorosłych – bezpieczniej
 Styczniowe spotkanie uczniów klas IV, V i-VI PSP oraz klas I i II PG w Jastrzębiu z inicjatorami i 
realizatorami bardzo pożytecznej na Mazowszu akcji „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, odbyło się 
w atmosferze ważnego sukcesu odniesionego przez samorząd Gminy Jastrząb w drogownictwie.

Chodzi o inwestycje zrealizowa-
ne w 2015 i 2016 roku w tej gmi-
nie, nie tylko usprawniające połą-
czenia komunikacyjne, lecz także 
czyniącymi je bezpieczniejszymi. 
Wszystkie projekty modernizowa-
nych czy też przebudowywanych 
dróg uwzględniają utwardzone po-
bocza czy nawet chodniki dla pie-
szych. Posiadają je już wykonane 
bądź projektowane odcinki prze-
biegającej przez teren gminy Ja-
strząb drogi wojewódzkiej nr 727, 
w której przebudowie partycypu-
je także gmina. Nie inaczej jest 
w przypadku odcinka trasy kra-
jowej nr 7, biegnącego tzw. no-
wym śladem. Duży nacisk obecna 
władza kładzie na poprawę dróg 
lokalnych, z których na co dzień 
korzystają mieszkańcy. W budżecie 
na 2017 rok, tak jak w ubiegłym 
roku, zaplanowane są inwestycje 
przebudowy dróg gminnych, uno-
wocześnianych we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Szy-
dłowcu lub innymi inwestorami. 
A budowa i unowocześnianie dróg 
na dobre zaczęło się w obecnej ka-
dencji. Przypomnijmy, że w roku 
2015 został wykonany ponadki-
lometrowy odcinek wspomnianej 
drogi wojewódzkiej na wysokości 
Lipienice Górne. Obecnie gmi-
na podejmuje wszelkie starania 
o wykonanie kolejnego odcinka 
drogi, przygotowując w tym celu 
dokumentację techniczną. W roku 
2016 zrealizowano dwie inwesty-
cje: przebudowę dróg w Śmiłowie 
oraz drogi w Woli Lipienieckiej 
Dużej. Całkowita wartość wykona-
nych robót wyniosła 461.678,71 zł. 
Druga inwestycja to przebudowa 
odcinka drogi gminnej w Śmiło-
wie – od drogi wojewódzkiej nr 727 
w kierunku wsi Orłów na długo-
ści 495 m. Koszt obu wykonanych 
robót – 297.405,96 zł. Na rok 2017 
planowany jest kolejny odcinek. 
Rozpoczęła się też przebudowa, 
kontynuowana z ubr. drogi powia-
towej prowadzącej przez Lipienice 
Górne oraz odcinka drogi w Śmiło-
wie. Na rok 2017 przy udziale środ-
ków gminy Jastrząb planowana jest 
przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Gąsawy Plebańskie 
etap I oraz w Jastrzębiu (budowa 
chodnika). W budżecie gminy na 
rok 2017 uwzględniono z kolei 
drogi gminne w miejscowościach: 
Orłów, Nowy Dwór i Gąsawy Rzą-
dowe (Kurkoć) oraz ulic – Ogrodo-
wej i Leśnej w Jastrzębiu.

Sukcesy inwestycyjne dwu ostat-
nich lat oraz osiągnięcia dotyczące 

innych dziedzin działalności sa-
morządowej, mieszkańcy gminy 
kojarzą z osobą nowego wójta gmi-
ny Jastrząb Andrzeja Brachy, który 
w dorocznym plebiscycie o nazwie 
„Mała Ojczyzna – Duża Sprawa” 
wybrany został Najlepszym Samo-
rządowcem Gmin Powiatu Szy-
dłowieckiego 2016 roku. Dzien-
nikarze, gratulując tego sukcesu, 
wypytywali wójta także o zadania 
inwestycyjne zrealizowane w 2016 
roku za rekordową sumę 3,2 mln zł, 
tj. wyższą od osiągniętej przez jego 
poprzedników w całej ubiegłej 
4-letniej kadencji. TR otrzymał in-
formację o zamierzeniach na 2017 
rok. Oscylują one wokół kwoty 
8,4 mln zł. Wójt Bracha zastrzegł 
się, że rezultaty końcowe zależeć 
będą od wielkości pozyskanych 
środków zewnętrznych. Optymi-
zmem napawają niektóre zgłoszo-
ne przez gminę wnioski, zajmujące 
dobre lokaty w rankingu woje-
wódzkim. Poza wymienionymi 
już drogami i ulicami, tegoroczny 
budżet Gminy Jastrząb uwzględnia 
też: termomodernizację budynku 
świetlicy w Jastrzębiu, rewitalizację 
i zagospodarowanie terenów przy-
legających do zalewu w Jastrzę-
biu, budowę boisk przyszkolnych, 
wspólny projekt gmin: Jastrząb, 
Chlewiska, Mirów i Orońsko do-
tyczący instalacji fotowoltaicznych 
(OZE), budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zakup wozu 
bojowego dla straży itp.

Wójt Andrzej Bracha wyraził 
przekonanie, że ambitni pracowni-
cy Urzędu Gminy Jastrząb wzorem 
roku 2016 zdają kolejny egzamin. 
Ze swej strony też uczyni wszyst-
ko dla realizacji zadań zawartych 
w budżecie tegorocznym i dobrego 
przygotowania następnego. Żeby 
się skupić na sprawach rozwo-
ju gminy Jastrząb zrezygnował 
z funkcji prezesa Stowarzyszenia 
LGD, obejmującego swoim zasię-
giem także niektóre sąsiednie gmi-
ny województwa świętokrzyskie-
go. Dzięki zaangażowaniu Zarządu 
LGD, któremu przewodniczył wójt 
Bracha, udało się pozyskać dla 
gmin wchodzących w skład LGD 
(Borkowice, Skarżysko-Kościelne, 
Mirzec) i gmin powiatu szydło-
wieckiego (Chlewiska, Orońsko, 
Jastrząb, Szydłowiec, Mirów) środ-
ki fi nansowe na realizację zadań na 
kwotę ponad 6 milionów. Pałeczkę, 
decyzją członków LGD, przejął do-
świadczony samorządowiec, przez 
wiele lat sekretarz gminy Jastrząb 
Jan Gula, obecnie już emeryt.

BĄDŹ WIDOCZNY, 
BĄDŹ BEZPIECZNY

Gośćmi uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Publicznych 
w Jastrzębiu byli: Rafał Rajkowski 
Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek 
Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku, Dariusz Piątek Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu, Andrzej 
Bracha Wójt Gminy Jastrząb, Anita 
Gołosz – Sekretarz Gminy, a także 
przedstawiciele Policji Państwowej, 
Państwowej Straży Pożarnej i spe-
cjaliści z radomskiego WORD. Rolę 
gospodarzy pełnili dyrektorzy ZSP 
– Zbigniew Sarnat, który powitał 
uczestników i Katarzyna Owcza-
rek. Zabrali też głos: dyrektor ZSP 
Zbigniew Sarnat, Rafał Rajkowski 
i Dariusz Piątek, adresując słowa 
do 180-osobowej grupy uczniów 
podstawówki i miejscowego gim-
nazjum.

Rafał Rajkowski przypomniał, 
że kampania przysposabiająca 
uczniów Mazowsza do bezpiecz-
nych zachowań na drogach trwa już 
ponad 15 lat. Prowadzona pod ha-
słem „Jesteś widoczny – jesteś bez-
pieczny” od lat trzech. Apelował, by 
odblaski, które wszyscy uczestnicy 
otrzymają, trafi ły również do człon-
ków ich rodzin. Są one niezbędne 
teraz, w okresie zimowym.

Dariusz Piątek przypomniał, 
że promotorem kampanii jest 
osobiście Marszałek Adam Stru-
zik. Przyznał, że bliskoznacznie, 
fajnie brzmi też hasło widoczne 
w miejscu dzisiejszego spotkania, 
w Jastrzębiu –„,Bądź Widocz-
ny – Bądź Bezpieczny”. Ważne 
żeby wskazania stosować, a prze-
pisy przestrzegać na co dzień. 
W warunkach złej widoczności, 
kierowca zauważy osobę w ciem-
nym ubraniu dopiero z odległości 
20–30 metrów. Wyposażoną nawet 
w jeden odblask, spostrzeże już z 
odległości 150 metrów. Przytoczył 
też wymowne słowa Marszałka 
Adama Struzika o tym, że piesi 
i rowerzyści są niechronionymi 
uczestnikami ruchu drogowego. 
Nie dysponują przecież pasami 
bezpieczeństwa, ani poduszkami 
czy kurtynami powietrznymi.

Nakazem moralnym użytkow-
ników dróg jest także udzielanie 
pomocy osobom poszkodowanym 
w wypadkach drogowych. Dlatego, 
po wręczeniu uczniom z Jastrzębia 
odblasków i ich zbiorowej prezen-
tacji, dziewczęta i chłopcy zostali 
podzieleni na trzy grupy, uczest-
nicząc kolejno w zajęciach eduka-
cyjnych. Obejrzeli np. fi lm pt. Tak, 
chcę być bezpieczny, opowiadający 
właśnie o sposobach reagowania 
na zagrożenia dzieci i młodzieży, 
uczestniczyli w zajęciach udzielania 
pierwszej pomocy oraz doskonali 
umiejętności z zakresu bezpiecznej 
jazdy rowerem po torze przeszkód, 
a na zakończenie na symulatorze 
motocykla… przeżyli wirtualną 
podroż.

 (M.K.)

Rafał Rajkowski informuje o celu akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Siedzą (od lewej): 
Zbigniew Sarnat, Zbigniew Gołąbek, Andrzej Bracha, Anita Gołosz, Katarzyna Owczarek

Uczniowie żywo reagują na zadawane im pytania

Odblaski wręczają: Dariusz Piątek, Rafał Rajkowski, Anita Gołosz oraz policjanci i strażacy

Prezentacja odblasków
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www.zwolen.pl

Wspaniałe 
urodziny Zwolenia!
Na tradycyjne spotkanie, zorganizowane z okazji 592. rocznicy nadania 
Zwoleniowi praw miejskich, przybyło liczne grono miłośników miasta oraz 
przedstawiciele sąsiedzkich samorządów, z wójtami gmin: Teresą Pancerz-
-Pyrką z Kazanowa i Tomaszem Adamcem z Policzny, przewodniczącym 
RG w Przyłęku Wojciechem Szmajdą. Władze gminy Zwoleń stawiły się 
w komplecie, a starostwa powiatowego – prawie w całości. Witała uczest-
ników burmistrz Bogusława Jaworska i prowadząca spotkanie Anna 
Wieczerzyńska, dyrektorka DK. Zebrani w sali kina „Świt” powitali 
gromkimi brawami Paulinę Maziarz, Miss Polski 2016.

Oklaski przebrzmiały, gdyż Anna 
Wieczerzyńska przedstawiła wcho-
dzących na estradę członków Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Miasta 
Zwolenia. Odegraniem hejnału 
oznajmili wszem i wobec, że rozpo-
czyna się uroczystość rocznicowa. 
Poproszona na scenę burmistrz Bo-
gusława Jaworska powiedziała m.in: 
– Spotykamy się 20 lutego każdego 
roku, by uczcić rocznicę nadania na-
szemu miastu praw miejskich przez 
króla Władysława Jagiełłę. Zwoleń 
przez kilka wieków miewał okresy 
rozkwitu. Były też bardzo trud-
ne okresy dla życia mieszkańców. 
Ogromne straty materialne i ludz-
kie miasto poniosło w czasie Potopu 
Szwedzkiego i II Wojny Światowej. 
Obecnie Zwoleń nam pięknieje, 
a my, jego mieszkańcy, tworzymy 
codziennie historię swoją postawą 
i dokonaniami. W tegorocznym 
budżecie Rada Miejska zapewnia 

środki na rozbudowę zalewu, jego 
części rekreacyjnej, byśmy w czerw-
cu, podczas uroczystości ku czci Mi-
strza Jana przekazali mieszkańcom 
zagospodarowany zbiornik wodny. 
Z niecierpliwością czekamy z goto-
wym już projektem na ogłoszenie 
naboru, aby rozpocząć przebudowę 
obiektu, w którym obecnie przeby-
wamy.

W ofi cjalnej odsłonie dorocz-
nej imprezy sekretarz gminy Jan 

Nowakowski w imieniu Kapitu-
ły Medalu Zasłużony dla Ziemi 
Zwoleńskiej odczytał protokół 
o uhonorowaniu nim trzech osób, 
zaangażowanych w rozwój ziemi 
zwoleńskiej: 

1. Jacka Łatę – zaangażowane-
go społecznika, prawnika, prezesa 
Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

2. Iwonę Paszkiewicz – promo-
torkę Zwolenia, przedsiębiorcę, 
prezesa Firmy „LOBO-TRANS”, 
sponsora wielu poczynań z dzie-
dziny kultury oraz inicjatora akcji 
charytatywnych.

3. Arkadiusza Sulimę – cenionego 
samorządowca, do 2010 roku pra-
cownika UM w Zwoleniu, wicesta-
rostę zwoleńskiego. 

Anna Wieczerzyńska, zapowia-
dając część artystyczną ujawniła, 
że wystąpi bardzo popularny, ce-
niony muzyk i wokalista, wyko-
nawca m.in. piosenek: „Zacznij od 

Wręczanie medali. Od lewej: burmistrz Bogusława Jaworska oraz Zasłużeni dla Ziemi Zwoleń-
skiej: Iwona Paszkiewicz, Arkadiusz Sulima i Jacek Łata. Gratuluje im przew. Paweł Sobieszek

Wirtuoz Zbigniew Wodecki w akcji

Cała sala śpiewa… Ton nadają (od prawej): wiceburmistrz Włodzimierz Kabus, burmistrz B. 
Jaworska, przew. Paweł Sobieszek, wicestarosta A. Sulima, starosta W. Urbański oraz Anna 
Wieczerzyńska i Elżbieta Nowakowska z DK.

Bacha” i „Pszczółka Maja”. Uczest-
nicy owacyjnie powitali gwiazdora 
Zbigniewa Wodeckiego. Pan Zbi-
gniew śpiewał, grał na skrzypkach 
i trąbce, w przerwach opowiadał 
anegdoty i żartował. Dzięki jego 

koncertowi, widzowie długo będą 
pamiętać 592. rocznicę przekazania 
w 1425r. przez króla Władysława 
Jagiełłę ówczesnemu wójtowi Jano-
wi Cielątce aktu nadania Zwolenio-
wi praw miejskich.   (M.K.) 

Przed Galą VI Edycji 
,,Perły Powiatu”
10 marca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga w Radomiu nastąpi rozstrzygnięcie VI Edy-
cji Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „PERŁA 
POWIATU”. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, 
fi rm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie 
powiatu radomskiego, osiągających najlepsze wyniki gospo-
darcze i ekonomiczne w 2016 roku.

Współzawodnictwo odbywa się 
w pięciu kategoriach: Mała Firma 
Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pra-
cowników), Firma Roku (zatrudniają-
ca 50 i więcej pracowników), Produkt 
Roku, Małe Gospodarstwo Rolne 
(powierzchnia mniej niż 20 ha) oraz 
Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 
20 ha i powyżej). Kandydaci do po-
szczególnych kategorii musieli speł-
niać warunki określone w Regulami-
nie Konkursu zatwierdzonym przez 
Zarząd Powiatu Radomskiego.

Nadzór nad przebiegiem Kon-
kursu sprawuje Kapituła z prze-
wodniczącym, starostą Mirosła-
wem Ślifi rczykiem. Może ona 
również zadecydować o przyzna-
niu nagrody specjalnej dowolnej 
kandydaturze, zasługującej na 
szczególne wyróżnienie. Zwy-
cięzca każdej kategorii otrzyma 
statuetkę i dyplom honorowy. 

Nasz Tygodnik Radomski jest 
patronem medialnym prestiżowe-
go Konkursu ,,PERŁA POWIATU”. 

Uczniowie z „Hubala” 
ratują dzieci w Afryce!
ZSZ im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” przyłączył się do ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Wszystkie Kolory Świata” organizowanego przez UNICEF.

To globalna akcja UNICEF-
-u, która już po raz czwarty jest 
realizowana w polskich szkołach. 
Jej celem jest wsparcie programów 
szczepień ratujących życie dzieci 
w najuboższych krajach świata. 
W tym roku pomoc polskich 
uczniów będzie kierowana do An-
goli, gdzie każdego dnia dzieciom 
zagrażają takie choroby jak cholera, 
odra, polio, gruźlica czy żółta febra. 
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” 
wspiera Majka Jeżowska, Ambasa-
dor Dobrej Woli UNICEF.

W ramach projektu uczniowie 
z naszej szkoły własnoręcznie przy-
gotowali ponad 30 charytatywnych 
laleczek. Są one symbolem pomo-
cy, jakiej młodzież chce udzielić 
dzieciom z Angoli, umierającym 
z powodu chorób, którym potrafi -
my zapobiegać. Wystawa laleczek 
połączona z aukcją charytatywną 
oraz projekcją fi lmu „Angola” od-
była się w „HUBALU”. Cena wy-
woławcza laleczki, czyli 10 zł to 
kwota, która umożliwia zaszczepie-
nie w Angoli 1 dziecka przeciwko 
najważniejszym chorobom wieku 
dziecięcego, a tym samym uratowa-
nie mu życia. Uczniowie, grono pe-
dagogiczne oraz pracownicy szkoły 

zaangażowali się w akcję. Każda la-
leczka znalazła swojego opiekuna, 
dzięki czemu zebraliśmy na rzecz 
dzieci ponad 400 zł.

Poprzez udział w projekcie UNI-
CEF społeczność „HUBALA” udo-

wodniła, że pomaganie może być 
przyjemne, a ponadto że dzięki 
naszemu zaangażowaniu możemy 
uratować życie dzieci. 

 Materiał nadesłany
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Ruszył program 
szczepień przeciwko 
pneumokokom
Rozpoczęła się pierwsza edycja programu szczepień prze-
ciwko pneumokokom dla dzieci zameldowanych na terenie 
gminy Garbatka-Letnisko. Akcja skierowana jest do malu-
chów urodzonych w 2015 i 2016 roku, które nie ukończyły 
drugiego roku życia i nie były wcześniej uodpornione. Dzieci 
otrzymują szczepionkę 13-walentną, która daje w tej chwili 
najszerszą z dostępnych ochronę przed pneumokokami.

Większą część kosztów pokry-
wa Urząd Gminy, rodzice dopła-
cają do szczepionki jedynie 50 zł. 
To ogromne wsparcie, ponieważ 
całkowity koszt szczepienia to 
około 250 zł. To dla rodziców 
wielka szansa na skorzystanie 
z dofi nansowania i ochronę swo-
ich pociech przed bakteriami 
wywołującymi sepsę i zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych. 
Program zaplanowany jest na lata 
2017–2019, całkowity koszt jego 
realizacji to 56 100 zł. Szczepie-
nia odbywają się w przychodni 
VITAL-MED mieszczącej się 
przy ul. Spacerowej 2. Rodzice 
mogą rejestrować dzieci osobi-

ście, telefonicznie pod nr 48 621 00 27 
(od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7–18) lub mailowo rejestracja@
przychodniagarbatka.pl.

– Decyzja dotycząca ochrony 
dzieci z gminy Garbatka-Letni-
sko to efekt odpowiedzialnej po-
lityki zdrowotnej, jaką realizuje 
nasz Urząd. Reagujemy na reko-
mendacje ekspertów medycznych 
i angażujemy się w takie działania. 
To bardzo ważne szczepienie, które 
często – ze względu na cenę – po-
zostaje poza zasięgiem fi nansowym 
młodych rodziców. Zapraszam ro-
dziców do udziału w programie – 
powiedział Robert Kowalczyk, wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko.

W księżycową noc
4 lutego br. roku odbył się w Garbatce– Letnisko uroczysty Bal Gimnazjalistów. 
Tegoroczna zabawa odbyła się pod hasłem „W księżycową noc”.

Młodzież bawiła się w pięknie 
udekorowanej sali, którą przygo-
towano pod czujnym okiem pani 
Renaty Jędrasek. Podczas części 
oficjalnej głos zabrali: dyrektor 
Agnieszka Babańca, Przewodniczą-
cy RG Włodzimierz Mazur, ksiądz 
Augustyn Rymarczyk, przedstawi-
cielka trzecioklasistów – Zuzanna 
Mazur oraz uczennica klasy 2b – 
Olga Karaś. Wszyscy życzyli mło-
dzieży nie tylko udanej zabawy, ale 
też pomyślnie zdanego egzaminu 
gimnazjalnego. Mamy nadzieję, że 
ten bal na długo pozostanie w pa-
mięci uczniów i rodziców.

 UG Garbatka-Letnisko

www.word.radom.pl

Uczniowie zabezpieczeni 
odblaskami
W spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko, w ramach akcji 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” udział wzięli m.in.: dyrektor WORD Radom Dariusz Piątek, radny 
Sejmiku Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie podinsp. 
Jarosław Szczypiór, oraz młodsi aspiranci Stefan Zawadzki i Ilona Tarczyńska. 

– Nasza akcja „Jesteś widoczny...” 
przybrała w tej chwili już zupełnie 
inny wymiar – powiedział dyrektor 
Dariusz Piątek. – To szkoły zwraca-
ją się do nas z prośbą, żeby do nich 
przyjechać. W naszym grafi ku mamy 
po 2–3 wizyty w tygodniu, a do końca 
roku szkolnego zaplanowanych jest 
już ok. 30 szkoleń. Ważne jest, żeby 
młodzież uświadomiła sobie, że 
dzięki odblaskom jest widoczna po 
zmroku. Co najważniejsze, w roz-
mowach z uczniami, dowiadujemy 
się, że wielu z nich posiada wiedzę 
na temat zagrożeń, że wielu z nich 
posiada odblaski, ale nie używa ich. 
Nie mają, tak do końca, świadomości, 
że tak naprawdę to od nich samych 
zależy ich bezpieczeństwo. Kierowca 
jadący zgodnie z przepisami zobaczy 
pieszego z niewielkiej odległości i nie 
zdąży zahamować. Tego, który ma 
odblaski, widzi już z daleka.

– Bardzo serdecznie dziękuję 
w imieniu własnym, a także w imie-
niu Rady Gminy za to, że Urząd 
Marszałkowski, Marszałek Woj. 
Mazowieckiego znalazł na mapie tej 

szczytnej akcji taką gminę jak Gar-
batkę-Letnisko – powiedział Robert 
Kowalczyk, wójt gminy. – Cieszymy 
się, że tego typu akcja przeprowa-
dzana jest w naszej gminie, ponie-
waż my również jako przedstawicie-
le władzy lokalnej przywiązujemy 
bardzo dużą wagę do bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. 

Koordynatorem wizyty z ramie-
nia Urzędu Marszałkowskiego był 
Jarosław Kłosiński.

Wszyscy uczniowie otrzymali 
w prezencie odblaski, co prezen-
tują na załączonym zdjęciu, oraz 
przeszli krótkie szkolenie na temat 
zagrożeń, z jakimi można spotkać 
się na drogach i sposobach ich 
zminimalizowania. Prezentację 
pierwszej pomocy medycznej po-
prowadził mł. asp. Rafał Grabowski 
ze Straży Pożarnej w Kozienicach. 
Swoje umiejętności jazdy na rowe-
rze mogli uczniowie sprawdzić na 
torze przeszkód przygotowanym 
przez pracowników WORD.

 Jacek LombarskiWszyscy uczniowie z odblaskami

Dyrektor WORD Radom Dariusz Piątek wprowadził uczniów w klimat bezpieczeństwa na drodze
Zestawami odblasków obdarowują uczniów: (od prawej) radny Zbigniew Gołąbek, 
dyrektor Dariusz Piątek i wójt Robert Kowalczyk
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Pracowicie, 
także po półmetku...
Półmetek obecnej kadencji samorządu terytorialnego w Polsce minął już jesienią ubiegłego roku. 
Wójt Teresa Pancerz– Pyrka przypomina, że aktualna Rada Gminy Kazanów zatwierdzała realizację 
budżetu za cały 2014 rok poprzez udzielenie absolutorium za ten okres już jej, jako nowo wybranemu 
wójtowi, zarządzającemu gminą dopiero kilka tygodni.

Ten prawny przepis ma na celu za-
pewnienie ciągłość władzy samorzą-
dowej, bardzo ważnej choćby przy 
realizacji inwestycji wieloletnich. 
A takie przeważają także w gminie Ka-
zanów, gdyż organizacyjno-technicz-
ny proces inwestowania rozpoczyna 
się od zlecenia opracowania doku-
mentacji projektowej, będącej istot-
nym warunkiem rozpoczęcia starań o 
środki zewnętrzne. Samo wykonanie 
ważniejszych zadań też trwa dłużej niż 
jeden rok. W gminie Kazanów prze-
ważają ubogie gleby nieprzysparzają-
ce odpowiedniej wielkości wpływów 
podatkowych. Niedostatek środków 
własnych powoduje opóźnienia 
w realizacji inwestycji, niezbędnych 
do zapewniania nawet podstawowych 
potrzeb życiowych. Należą do nich 
m.in. wodociągi wiejskie oraz drogi 
lokalne o trwałej gładkiej nawierzchni, 
z bezpiecznymi poboczami lub chod-
nikami dla pieszych i rowerzystów. 
Inne, sąsiednie gminy, m.in. Ciepie-
lów, Tczów czy Zwoleń zaspokojenie 
potrzeb tego rodzaju mają już raczej 
poza sobą. Gmina Kazanów znajduje 
się w połowie drogi, której przejście 
władze samorządowe starają się przy-
spieszyć.

 Jak gmina Kazanów radziła so-
bie w pierwszej połówce obecnej 
kadencji władz samorządowych 
z realizacją najpotrzebniejszych in-
westycji? Od stycznia tego roku, wójt 
Teresa Pancerz-Pyrka i radni gminy 
z Pawłem Jamką, jej przewodniczą-
cym, pracowicie realizują już zadania 
budżetowe 2017 roku. Jeśli chodzi o 
inwestycje, to zdaniem pani wójt 
warto przypomnieć, jak to wyglądało 
od początku kadencji. 

WODOCIĄGI. Na przełomie lat 
2014/2015 gmina realizowała dwa 
zadania dotyczące zaopatrzenia 
wsi w wodę pitną. W miejscowości 
Wólka Gonciarska została oddana 
do użytku stacja uzdatniania wody 
wraz z towarzyszącą jej infrastruk-
turą. Zadaniem tego obiektu jest 
zaopatrzenie w wodę pitną miesz-
kańców miejscowości: Wólka Gon-
ciarska, Kowalków Wieś, Kowalków 
Kolonia, Borów, Dębniak i Ruda. 
Stacja kosztowała ok. 824,2 tys. zł. 
Ponadto na doprowadzenie w oma-
wianym roku sieci wodociągowej 
z przyłączami dla miejscowości 
Niedarczów Dolny Wieś i częścio-
wo do Niedarczowa Dolnego Ko-
lonii, kosztowała ok. 153,4 tys. zł. 
Na obydwa zadania gmina otrzy-
mała wsparcie fi nansowe z PROW, 
przyznaną przez Urząd Marszał-
kowski w kwocie ok. 575 tys. zł. 
W pierwszym przypadku roboty 
koncentrowały się na budowie I eta-
pu zadania „Wodociąg Wólka Gon-
ciarska”. Poprowadzono sieć roz-
dzielczą o łącznej długości 6836 mb 
przez miejscowość Wólka Gonciar-

ska. Ze 112 przyłączy do posesji, 
najwięcej wykonano w tej miejsco-
wości. W następnej kolejności były 
to: Kowalków Kolonia, Kowalków 
Wieś. Ogólny koszt zadania wodo-
ciągowania, zrealizowanego w oma-
wianym roku wyniósł 935,3 tys. zł. 
W roku 2016, w ramach realizacji 
II etapu, wydatkowano 555,7 tys. zł 
na sieć wodociągową o długości 
6439 mb i przyłącza doprowadzo-
ne do 124 posesji zlokalizowanych 
w Kowalkowie Wsi i częściowo 
w Kowalkowie Kolonii. Przełożenie 
sieci wodociągowej, wraz z przyłą-
czami w Ranachowie kosztowało 
60 tys. zł. W 2017 roku realizowa-
ny jest III etap zadania „Wodociąg 
Wólka Gonciarska”. Przyłącza do-
prowadzane będą nadal do posesji 
w Kowalkowie Kolonii, ale przede 
wszystkim do gospodarstw w Bo-
rowie, Dębniaku i Rudzie oraz na 
pojedyncze działki zlokalizowane 
w wymienionych wcześniej miej-
scowościach. 

DROGI LOKALNE: Zaległości 
w przekształcaniu dróg gruntowych, 
lub co nieco ulepszonych na bitu-
miczne były w gminie bardzo duże. 
To się zmienia.

W Miechowie Kolonii i Zakrzówku 
przebudowano w 2015 r. około pół-
kilometrowe odcinki dróg lokalnych, 
co w pierwszym przypadku koszto-
wało około 190 tys. zł, a w drugim – 
100 tysięcy. Bardzo potrzebnym był 
również remont mostu na Iłżance 
w miejscowości Kowalków – Stoki 
oraz przebudowa przepustu ruro-
wego w ciągu drogi w Niedarczowie 
Górnym Kolonii. Umowa partnerska 
zawarta z samorządem powiatu zwo-
leńskiego przyczyniła się do poprawy 
przejezdności i bezpieczeństwa na 
odcinkach dróg powiatowych: Kaza-
nów-Kopiec i Kazanów-Wielgie oraz 
poprawy stanu chodnika w ciągu 
drogi powiatowej: Zwoleń – Kroczów 
– Kazanów. Władze gminy wydat-
kowały 268,5 tys. zł na polepszenie 

przejezdności drogami gruntowymi 
przez nawiezienie na nie kruszywa 
bądź szlaki i wyrównanie utwardza-
nej w ten sposób nawierzchni. Zbli-
żone kwoty przeznaczono na ten cel 
w latach 2016 i 2017.

W roku 2016 nakłady na drogi lo-
kalne znacznie zwiększyły się. Przebu-
dowa prawie kilometrowego odcinka 
drogi gminnej w Zakrzówku Kolo-
nii kosztowała 252,4 tys. zł, odcinka 
o zbliżonej długości w Zakrzówku 
Wsi – 168,8 tys. zł, a o pół kilometra 
dłuższego w Niedarczowie Górnym 
Kolonii i Niedarczowie Dolnym Ko-
lonii – w zaokrągleniu 187,4 tys. zł. 
Półkilometrowy i inne odcinki 
w Zakrzówku Wsi i Zakrzówku Kolonia 
kosztowały 94 tys. zł. Na remont drogi 
prowadzącej wokół Ośrodka Zdrowia 

w Kazanowie przeznaczyła gmina 
80 tys. zł, na położenie nawierzch-
ni na kawałku innej drogi 27 tys. zł. 
Współfi nansowana wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Zwoleniu 
odbudowa poboczy i rowów prowa-
dzących wzdłuż drogi Kazanów –
Kopiec, wraz z przepustami między 
miejscowościami Miechów Kolonia-
-Osuchów kosztowała 175,5 tys. zł, 
ułożenie nawierzchni asfaltowej na 
dwóch odcinkach – placu Partyzan-
tów i ul. Kościelnelnej oraz wykona-
nie chodnika z kostki brukowej na ul. 
Batalionów Chłopskich w Kazanowie 
– przedstawiało wartość 23,5 tys. zł.

Zachęcające są też plany inwesty-
cyjne w drogownictwie na rok bieżący, 
nie tylko dotyczące dróg gminnych. 
Najdłuższe poddawane przebudo-
wie odcinki dróg gminnych znaj-
dują się Zakrzówku Wsi (900 mb), 
Kroczowie Większym (880 mb), 
Ostrownicy Kolonii (500 mb) 
i Ostrownicy Wsi (460 mb). Gmina 
wspólnie ze Starostwem w Zwole-
niu zamierza przebudować ponad 
2-kilometrowy odcinek drogi Kaza-
nów-Kopiec i 530-metrowy na trasie 
Zwoleń–Kroczów–Kazanów. 

 W Kazanowie planuje się w tym 
roku także budowę wielofunkcyjne-
go boiska sportowego przy Zespole 
Placówek Oświatowych oraz placu 
zabaw na działce stanowiącej wła-
sność gminy. 

TERMOMODERNIZACJE: W 2015 
roku termomodernizacji został pod-
dany budynek Publicznego Przed-
szkola i OSP w Kazanowie. Koszt 
wyniósł 303.632,60 zł. Ocieplono 
także siedzibę Ośrodka Zdrowia 
w Kowalkowie, przeznaczając na 
ten cel 136,5 tys. zł, a na remont 
jego sanitariatów – 20,5 tys. zł. Za 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej zamierzonej ter-
momodernizacji Ośrodka Zdrowia 
w Kazanowie gmina zapłaciła 7.995 zł, 
za remont dachu na budynku PSP 
w Kroczowie Mniejszym – 21,5 tys. zł, 
a wymianę otworów drzwiowych 
i okien w sali konferencyjnej w bu-
dynku Urzędu Gminy – 15 tys. zł. 
Ponadto dokonano wymiany otwo-
rów okiennych w sali gimnastycznej 
w Kazanowie – 41,500 zł.

Mieszkańcy Kazanowa oczeku-
ją na rozpoczęcie budowy zbior-
nika retencyjno-rekreacyjnego 
o powierzchni 3,5 ha na popular-
nym Pasterniku. Pani wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka poinformowała, że 
gmina wywiązała się z przyjętych 
na siebie zobowiązań tj. załatwie-
nia wszystkich procedur prawnych. 
Gotowa jest też dokumentacja tech-
niczna. Inwestorem zalewu jest jed-
nak Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Pani wójt na-
dal ma nadzieję, że w tej kadencji 
ruszy budowa zalewu na Iłżance. 

 (M.K.) 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka w biurze Urzędu Gminy w Kazanowie

Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji 450-lecia Kazanowa

Pani wójt wizytuje nowo zbudowany odcinek drogi w Zakrzówku Kolonii…

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kowalkowie po termomodernizacji

Odnowiony pomnik wzniesiony ku pamięci 
mieszkańców Kazanowa i okolic zamordowa-
nych przez hitlerowców 18 marca 1942 roku
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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.

OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 28.02.2017 r. o godz.11.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 
przy ulicy Energetyków 16H w Radomiu:

– o powierzchni użytkowej – 1585 m² (budynek mieszkalny z 34 lokalami mieszkalnymi)
– cena wyjściowa  – 750 000,00 zł
– wadium  – 37 500,00 zł
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełno-
mocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, 
a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.
Wadium winno być uiszczone na podane niżej konto do dnia 27.02.2017 r.
 
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 96 91150002 0120 0120 0300 0001
Informacje dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działki nr 62 o powierzchni 1585 m², udział wysokości 1/3 części w prawie użyt-
kowania wieczystego działek 9/19 o pow. 1285 m² i 9/30 o pow. 2739 m², a także prawo własności budynku położonego na działce nr 62 stanowiącego 
odrębny od gruntu przedmiot własności.
Budynek ten to obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny, wielorodzinny użytkowany jako mieszkania socjalne. 
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z zabudowaną nieruchomością gruntową obowiązek usunięcia bezumownych użytkowników lokali mieszkal-
nych we własnym zakresie i na własny koszt.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00116452/3.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Opłaty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 048 384-06-40-42 wew. 329.

O G Ł O S Z E N I E
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Siarka a plonotwórcze działanie azotu

Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorsze-

nie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach 

wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedobo-

rach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań 

proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie 

odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmie-

rzających do ograniczenia emisji związków siarki do at-

mosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka 

w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór 

siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ogra-

niczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występo-

wanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach 

i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także 

zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku. 

Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny 

można podzielić na trzy grupy:

  rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu 

na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek 

– ze średnim plonem rośliny te pobierają 

ok. 50 kg siarki z 1 ha;

  rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę 

– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) 

oraz kukurydza i buraki – średni pobór 

ok. 40 kg siarki z 1 ha;

  rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu 

na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża) 

– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.

Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki prze-

kraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie 

zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie do-

datkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-

godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa, 

która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny 

uprawne. 

Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrówno-

ważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmo-

wymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonal-

nie do ilości azotu pobieranego przez rośliny. Badania 

naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wy-

sokością nawożenia azotem i dawkami siarki. Wska-

zane jest zachowanie następujących proporcji 

N do S – rzepak 5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża 

7 : 1. Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza 

pobranie do 10 kg azotu. Zarówno zbyt niskie, jak 

i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogar-

szają jakość produktów roślinnych.

Siarka zaliczana jest do podstawowych składników po-

karmowych warunkujących rozwój wszystkich organi-

zmów żywych.

 decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;

 poprawia jakość plonów i walory smakowe;

  jest jednym z podstawowych składników 

białka, niektórych witamin i enzymów;

  zwiększa odporność roślin na choroby 

i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.

Niedobór siarki ogranicza:

 rozwój i plon roślin;

  zawartość i jakość białka, obniża zawartość 
cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);

  nadmierne gromadzenie się azotanów 

w roślinie.

Nowoczesne standardy nawożenia

Odpowiedzią Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

na zapotrzebowanie rynku są NOWE NAWOZY PŁYNNE Z DODATKIEM SIARKI
Szczegóły na

www.pulawy.com
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 Air Show jednak odbędzie się w tym roku. Miła niespodzianka dotarła do 
władz Radomia za pośrednictwem kontrowersyjnego szefa MON Antoniego Ma-
cierewicza. Doszło już do pierwszego roboczego spotkania organizatorów. Wojsko 
zaprosiło na Air Show 2017 asów lotnictwa z 29 krajów. Jako pierwsi zgłosili akces 
Pakistańczycy. Nie było ich na liście zaproszonych.

 Prezydent Radomia Radosław 
Witkowski ufundował granty za 
pierwszą nagrodę przyznaną za 
zwycięstwo na etapie regionalnym. 
Otrzymał ją Radom dzięki głosom 
internautów w 8. edycji konkursu 
„Świeć się z Energą”. Granty od pre-
zydenta otrzymały trzy organizacje 
charytatywne: Katolicki Ruch Anty-
narkotyczny KARAN, Zgromadze-
nie Zakonu Ojców Bernardynów 
i Stowarzyszenie „Mieszkańców 
z Mroza”. Obecni na uroczystości 
ich wręczenia główni fundatorzy 
z fi rmy Energa życzyli radomianom 
jeszcze oryginalniejszych dekoracji 
świątecznych i zwycięstwa w przy-
szłym krajowym fi nale konkursu.

 Z uznaniem uczestników spotkała się zorganizowana w Radomiu III Kon-
ferencja Naukowo-Szkoleniowa, na której psychologowie i pedagodzy oraz 
przedstawiciele zatroskanych rodzin usiłowali znaleźć odpowiedź na pytanie: 
Jak wprowadzić w świat osoby z autyzmem? Być może odpowiedź zawierała 
refl eksja mgr Małgorzaty Łozińskiej, pedagoga, współorganizatora konferencji 
tj. Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Zawierał 
ją tytuł wygłoszonego referatu: „Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc”. Nie 
wchodzi przecież w rachubę schorzenie, lecz raczej zaburzenie rozwojowe, wy-
magające żmudnego, troskliwego poznawania każdego przypadku.

 Aleksandra Jakubowska, niegdyś uzdolniona spikerka TVP, nazywana potem 
lwicą lewicy, spotkała się w Radomiu z fanami w różnym wieku. Jej wywody 
i opinie nie cechował przysłowiowy lwi pazur, choć pani Aleksandra promowała 
przy okazji swoją książkę pt. „Lwica nad brzegiem rzeki”. Dlaczego nad brzegiem 
rzeki? Czy zamierza znowu wypłynąć na krajowe wody? Nie bardzo wiadomo 
z jakim przesłaniem, skoro wyrażała się krytycznie o czarnym kobiecym pro-
teście. Pytana o rolę pierwszej damy w Polsce, sugerowała, że nie odpowiada jej 
wyrażanie przez żony polskich prezydentów własnych opinii o wydarzeniach 
w kraju, jak to np. czyniła małżonka prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niektórym 
politykom SLD też się oberwało. Mimo to, a może dlatego, wielu uczestników 
chwaliło sobie wieczór z Jakubowską w radomskim hotelu „Nihil Novi”.

 Aż trudno uwierzyć, że odblaski 
stały się tak modne. Wygląda, że sa-
morządowi szefowie gminy Garbatka 
– wójt Robert Kowalczyk i przewod-
niczący Rady Gminy Włodzimierz 
Mazur – zamiast je wręczać ucznia-
kom, obdarowują się nimi nawzajem. 
A może jednak przygotowują się do 
tego wręczenia. O tym, jak było na-
prawdę na str. 3.

 Włodarze miasta Zwolenia, z okazji 
Dnia Autyzmu, bez obuwia, w skarpet-
kach pozowali do zdjęcia, dając w ten 
dowód wspierania ludzi dotkniętych ze-
społem Downa i autyzmem. Dołączyli do 
nich reprezentujący samorząd powiatu 
starosta zwoleński Waldemar Urbański 
i wicestarosta Arkadiusz Sulima. Akt god-
ny upowszechniania!

 Zwolenianka Miss Polski Paulina Maziarz 
znowu czarowała swoim uśmiechem. Tym ra-
zem na imprezie „Urodziny miasta”, zorganizo-
wanej w bardzo już leciwym kinie „Świt”. Muzyk 
i wokalista Zbigniew Wodecki dostąpił zaszczytu 
otrzymania z jej rąk bukietu kwiatów. Widoczni 
w tle fotki panowie – Stanisław Kacperczyk, prezes 
Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożo-
wych i Wojciech Szmajda przewodniczący Rady 
Gminy w Przyłęku mieli szczęście uwiecznić się 
na fotce z piękną czarodziejką uśmiechu.

 Scenka w wydaniu Anity Go-
łosz, sekretarza gminy Jastrząb i Ra-
fała Rajkowskiego, wicemarszałka 
Mazowsza przypomina zaślubiny 
przed ołtarzem. Co prawda ręce 
parze wiąże nie kapłan, lecz sama 
wybranka pani Anita. Nie stułą, 
lecz opaską odblaskową. Akt po-
twierdzili jednak świadkowie, co 
prawda tylko płci męskiej, ale jak-
że wiarygodni, gdyż radny sejmiku 
Zbigniew Gołąbek i zwyżkujący 
 w działalności samorządowej An-
drzej Bracha, wójt gminy Jastrząb.

Pierwszymi Pakistańczycy

Świeć się z Energą

Poznać, zrozumieć, pomóc...

Czarodziejka 
ze Zwolenia

Odblaskowi 
z Garbatki

Niczym przed ołtarzem

A jednak lwica...
Wymowny 
przejaw 
poparcia


