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Konkurs 
Radom 
Obywatelski 
rozstrzygnięty
W Resursie Obywatelskiej odbyła się gala fi nałowa konkursu 
Radom Obywatelski. Zwycięzcy byli wybierani w trzech kate-
goriach: Dobre Praktyki 2016, Dobroczyńca Roku 2016 oraz 
Darczyńca Roku 2016. W tym roku po raz pierwszy wybrano 
także Miejsce Przyjazne Seniorom.

Konkurs ma na celu nagrodzenie 
lokalnych organizacji pozarządo-
wych, społecznego zaangażowania 
mieszkańców miasta, a także fi rm 
i przedsiębiorstw. – Główną ideą 
tego konkursu jest uhonorowanie 
tych przedsięwzięć, które realnie 
rozwiązują problemy społeczne – 
powiedział Radosław Witkowski, 
prezydent Radomia.

„Dobre Praktyki 2016” to ka-
tegoria, w której promowane są 
najlepsze przedsięwzięcia z za-
kresu usług świadczonych na 
rzecz mieszkańców Radomia 
przez organizacje pozarządowe. 
W tej kategorii zwyciężyło Stowa-
rzyszenie Radomski Czerwiec ‚76, 
które razem z Urzędem Miejskim 
oraz Zarządem Regionu NSZZ So-
lidarność Ziemia Radomska było 
współorganizatorem obchodów 

40. rocznicy Czerwca 76. Jak na-
pisano w uzasadnieniu „obchody 
pokazały naszą historię nie tylko 
w obszarze regionalnym, ale rów-
nież ogólnopolskim, a nawet świa-
towym”. Wyróżnienia w kategorii 
„Dobre Praktyki” otrzymały: Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „RAZEM” oraz 
Stowarzyszenie „Karuzela”.

W ramach kategorii „Dobro-
czyńca Roku 2016” nagrodzone 
zostaje społeczne zaangażowanie 
osób fi zycznych. W tej kategorii 
spośród zgłoszonych osób, zostaje 
wybrany „Dobroczyńca Roku”, któ-
ry wspiera działalność organizacji 
pozarządowych, jest jej członkiem 
lub wolontariuszem, realizuje ini-
cjatywy na rzecz lokalnej społecz-
ności miasta Radomia. Nagrodę 
zdobyła Alina Dutkowska za dzia-
łalność koordynatora wolontariu-

szy w hospicjum. – Serdecznie 
dziękuję. W hospicjum pracuję 
już 14 lat. Nie jestem tam dla-
tego, żeby otrzymywać nagro-
dy. Jestem tam dla wszystkich 
ludzi, którzy mnie potrzebują 
– powiedziała.

W kategorii „Darczyńca 
Roku 2016” nagrodzone zo-
staje społeczne zaangażowanie 
Przedsiębiorców. W tej katego-
rii spośród zgłoszonych fi rm, 
zostaje wybrany „Darczyńca 
Roku”, który w swojej codzien-
nej działalności poprzez swoją 
obywatelską postawę wspiera 
najbardziej potrzebujących 
miasta Radomia, a także ra-
domskie organizacje pozarzą-
dowe. Nagrodę w tej kategorii 
otrzymała Radomdis Polska Sp. 
z o.o. właściciel hipermarketu 
E.Leclerc. Firmę do konkursu 

zgłosiło Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków. Ale to nie jedyna 
nagroda, jaką otrzymała fi rma 
Radomdis Polska. 

W tym roku po raz pierwszy 
został też zorganizowany kon-
kurs „Miejsce Przyjazne Senio-
rom w Radomiu”. Jego celem jest 
wyróżnienie oraz promowanie 
miejsc, instytucji oraz organiza-
cji, które z uwagi na oferowane 
usługi, stosowane zniżki oraz 
dostępność architektoniczną 
wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom seniorów. Wyróżnienia 
otrzymali: RADOMDIS POL-
SKA Sp. z o.o., Usługi Gastro-
nomiczne Bar „Pietrek” oraz 
Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego.

 oprac. Mz
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

Radomiu informuje, że w dniu 20.06.2015 r. o godz. 11.00 

odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo 

ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Siennej 41 m. 7, III piętro

– o powierzchni użytkowej – 47,47 m² 

– cena wyjściowa  – 99.500,00 zł

– wadium  – 4.975,00 zł

Mieszkanie kat. M-4 
przy ulicy Batorego 2 m. 21, parter

– o powierzchni użytkowej – 56,60 m²

– cena wyjściowa  – 115.000,00 zł

– wadium  – 5.750,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem 

wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto 

w terminie do dnia 19.06.2017 r. 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 14.06.2017 r. i 19.06.2017 r. 

w godz. 9.00–10.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się 

z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkań-

ców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 

dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania 

zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem prze-

prowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 

z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na 

nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek 

zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

 Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybiera-

nia oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania 

przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 

ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu

w dniu 20.06.2017 r. o godz. 11.00 w sali Nr 210 ( II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329.

O G Ł O S Z E N I E

AKTUALNOŚCI

Dziecięcy świat 
w Stromcu
Kolejny raz boisko w Stromcu z okazji Dnia Dziecka zamieniło się w kolorowy, roześmiany 
dziecięcy świat. Krzysztof Stykowski, wójt Gminy Stromiec i Mirosława Stachera, 
zastępca przewodniczącego Rady Gminy, powitali z estrady maluchy i ich rodziców.

– Dzień Dziecka w naszej gminie 
mógł się odbyć dzięki Radzie Gmi-
ny, która przeznaczyła środki fi nan-
sowe, dlatego należą jej się wielkie 
podziękowania. Składam je ręce 
pani wiceprzewodniczącej Miro-
sławy Stachery i pani skarbnik Elż-
biety Zamkowskiej. Spotykamy się 
tutaj po raz drugi. Mam nadzieję, że 
będziemy kontynuować co roku ten 
wspaniały, dziecięcy festyn. Pragnę 
podziękować wszystkim, którzy 
pomagali przygotować tę impre-
zę: pracownikom, stażystom, oraz 
tym, którzy, jak mówili, nie spali po 
nocach, żeby przygotować dobrze 
dzisiejszy festyn. 

Na „nasze małe pociechy gmin-
ne”, jak określił najmłodszych 
uczestników festynu wójt Stykow-
ski, czekały liczne atrakcje. Kolo-
rowe dmuchane zamki i baseny 
wypełnione piłkami. Olbrzymie 
Bubble Football do bezpiecznej 
walki na kule pod nadzorem in-
struktorów. Zjeżdżalnie, tory prze-
szkód, „małe przedszkole” czyli 
kącik rysunkowy – festynowa fi lia 
świetlicy wiejskiej w Dobieszynie, 
lody, soczki, konkursy i zabawy. 
Niezliczone konkurencje sporto-
we przygotowane zostały przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
w Stromcu. Tutaj dużym powodze-
niem cieszyła się strzelnica spor-
towa, na której nawet najmłodsi 
sprawdzali swoją celność. Nagrody 
czekały na wszystkich. Uczniowie 
z PSP w Stromcu zaprezentowa-
li „Baśniowy ambaras”, a z PSP 
w Dobieszynie „Rzepkę”. Zespół 
taneczno-wokalny z PSP w Pod-
lesiu Dużym zachwycił wszystkich 
wspaniałym pokazem tańca. 

Nie tylko jednak estrada była 
miejscem występów. Druhowie 
z OSP w Stromcu zaprezentowali 
wspaniały pokaz swoich umiejęt-
ności ratowniczych i gaśniczych. 
Wydzielona część boiska pokryła 
się dymem i ogniem skutecznie 
stłumionym przy ich fachowym 
udziale. 

Aktorzy z PSP w Stromcu 

Widowisko było wspaniałe, 
a dzieciaki z chęcią przywdziały 
kaski strażackie i zasiadły za kie-
rownicą wozu bojowego OSP. 

Nad bezpieczeństwem 
uczestników festynu czuwał 
Szkolny Patrol Pierwszej po-
mocy z profesjonalną pomocą 
pielęgniarską. Mile spędzony 
czas na Drugim Festynie Dnia 
Dziecka w Gminie Stromiec na 
długo pozostanie w pamięci tak 
najmłodszych, jak i rodziców.

 Jacek Lombarski
Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski 
powitał małe pociechy gminne i ich rodziców

Mirosława Stachera – zastępca przewodniczącego Rady Gminy i Elżbieta Zamkowska – 
skarbnik prezentują upominki przygotowane przez Urząd Gminy w Stromcu

Tancerze z PSP w Podlesiu Dużym
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www.garbatkaletnisko.pl

Garbatka-Letnisko 
w rękach dzieci
i młodzieży

26–28 czerwca to były na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka” 
w Garbatce-Letnisko trzy dni wspaniałej rozrywki i zabawy dla każdego, niezależnie od wieku 
i upodobań. Najpierw, przez dwa dni, III Rock Letnisko, a 28 czerwca Dzień Dziecka.

W ciągu dwóch dni na scenie za-
prezentowało się szereg formacji: 
Rot, Boob Sucker, Jah Motorcyle 
Squad, Raggabarabanda, Distinct 
Way, Patologia, Na zewnątrz, F16 
i Gorgonzolla, a na wielki fi nał kul-
towy zespół KSU. 

– To była już trzecia edycja im-
prezy tworzonej wspólnie przez 
Stowarzyszenie Rock Letnisko 
i Gminę Garbatka-Letnisko i myślę, 
że festiwal wpisał się już na dobre 
w kalendarz imprezowy naszej gmi-
ny. Z roku na rok jest coraz lepiej, 
nie tylko organizacyjnie, ale też 
muzycznie. To przede wszystkim 
zasługa naszej młodzieży – powie-
dział wójt Robert Kowalczyk.

A w niedzielę, „Polankę” opano-
wała najmłodsza społeczność. – Po-
goda została zamówiona, więc moż-
na spokojnie bawić się i korzystać 
ze wszystkiego co dla milusińskich 
przygotowali organizatorzy festy-
nu „Dnia Dziecka”, Urząd Gminy i 
wójt Robert Kowalczyk – zapewnił 
uczestników przewodniczący Rady 
Gminy Włodzimierz Mazur.

Festyn rozpoczęły dziecięce 
zawody wędkarskie w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: do 10 lat 
i powyżej. Wynik zawodów ogłosił 
wiceprezes Koła Wędkarskiego nr 2 
w Garbatce-Letnisko Waldemar 
Łukasik. Gratulacje uczestnikom 
zawodów składali również wójt Ro-

Ogłoszenie wyników zawodów wędkarskich. Od lewej Robert Kowalczyk, wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko, Włodzimierz Mazur, przewodniczący RG i Waldemar Łukasik, 
wiceprezes Koła Wędkarskiego nr 2 w Garbatce-Letnisko

Wójt Robert Kowalczyk gratuluje zwycięstwa siedmioletniemu Kacprowi Wiraszce – 
mistrzowi w kategorii do 10 lat

„Kilometrowe” kolejki do dmuchanego pałacu

Zuzia cierpliwie oczekuje na swoją kolejAtrakcyjna przejażdżka dawno zapomnianym środkiem lokomocji

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki kajakiemW amfiteatrze zabrakło wolnych miejsc

bert Kowalczyk i przewodniczący 
Włodzimierz Mazur. W kategorii 
do 10 lat nagrody zdobyli: Kacper 
Wiraszka, Kacper Ziemka, Nikola 
Janicka, Igor Paprocki i Wiktoria 
Zawodnik. W kategorii nastolat-
ków nagrody zdobyli: Kacper Ro-
jek, Kacper Cybulski, Kacper Gar-
czyna, Rafał Rojek, Dawid Kwaśnik, 
Kacper Sobieszek, Maja Zawodnik, 
Janusz Dąbrowski, Maciej Zaręba 
i Igor Jędrys.

Warto zaznaczyć, że nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy 
czekały na wszystkich wędkarzy, 
niezależnie od osiągniętego wyni-
ku. Ciekawostką w Garbatce-Let-
nisko jest to że uczestnicy zawo-
dów sami wybierają sobie nagrody 
spośród rozłożonych na stoliku, 
w zależności od własnych potrzeb. 
A przyznać trzeba, że wybór jest 
spory.

Po oficjalnej części przyszedł 
czas na zabawę, która i tak, nie-
zależnie od organizatorów, trwała 
już od dłuższego czasu. Kolejki przy 
dmuchanych zamkach-zjeżdżal-
niach, basenach i torach przeszkód 
oraz trampolinie pełne były dzieci. 
W ten upalny dzień ogromnym za-
interesowaniem cieszyło się stoisko 
z napojami i słodyczami. 

Miłą atrakcją były przejażdż-
ki konne i bryczką przygotowane 
przez kawalerzystów z 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich, dowodzo-
nych przez radnego Pawła Kibila. 
Ułani z tej formacji już niebawem 
będą obchodzili w Garbatce swoje 
święto pułkowe.

Na scenie „Grzybka” królowali 
aktorzy z krakowskiego teatru „Baj-
ka” i łódzkiego „Pinokio”.

Spektakl kukiełkowy „Calinecz-
ka” przyciągnął uwagę najmłod-
szych widzów, którzy może po raz 
pierwszy widzieli „żywe” lalki. 

Po spektaklu rozpoczęły się kon-
kursy, w których byli zaangażowani 
nie tylko najmłodsi, ale również ich 
rodzice i opiekunowie.

Były też gry i zabawy sportowe 
zorganizowane przez Zespół Szkół 
Samorządowych w Garbatce-Let-
nisko. 

Pokazy strażackie w wykonaniu 
gminnej OSP przyciągnęły uwagę 
tych, którzy w przyszłości chcą być 
strażakami. Największe zaintereso-
wanie budziła, a było to słychać już 
z oddali, ręczna syrena strażacka. 
Kręcił nią kto tylko miał siłę. 

Był to już Siódmy Gminny 
Dzień Dziecka i na długo zostanie 
w pamięci, bo wszyscy bawili się 
doskonale, a co najważniejsze, jak 
powiedział przewodniczący RG 
Włodzimierz Mazur, zamówiona 
pogoda dopisała.

 Jacek Lombarski

W konkursach uczestniczyły nie tylko dzieci, ale i ich rodzice
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www.kowala.pl

Nadwyżka budżetowa 
na inwestycje
Rozmawiamy z Tadeuszem Osińskim, Wójtem Gminy Kowala.

– Zanim usłyszę pytanie o in-
westycjach, które z natury rzeczy 
obchodzą najbardziej mieszkańców 
i prasę, kilka zdań poświęcę spra-
wom doraźnym, bieżącym, też istot-
nym. Jedna z kwestii, omawianych 
na sesji w dniu 25 maja, dotyczyła 
powołania Komisji Statutowej. Zaj-
mie się ona wprowadzeniem zmian 
do statutu gminy, w tym wprowa-
dzenia do niego uprawnień grup 
obywateli, jakim są petycje. Prawo 
składania petycji otrzymają m.in. 
sołectwa, a mocnym argumentem 
za ich uwzględnieniem będą pod-
pisy mieszkańców. Nowa komisja 
przedłoży swoje propozycje pod 
obrady na sesji wrześniowej lub 
październikowej. Sesja majowa 
przyjęła też uchwały dotyczące 
zmian w prognozie finansowej 
gminy na lata 2017–2020, czystości 
i porządku na terenie gminy oraz 
program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, w tym zapobieganiu 
ich bezdomności . Na sesji uroczy-
ście pożegnaliśmy dotychczasową 
skarbnik gminy Barbarę Tomalę. 
Pani Basia przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Obowiązki skarbnika 
gminy pełni teraz pani Agnieszka 
Delikat, która przez 10 lat zajmo-
wała się w naszym Urzędzie Gminy 
księgowością budżetową.
  Przejdźmy jednak do inwestycji… 

 – Jeżeli chodzi o inwestycje, to 
na sesji obradującej 28 kwietnia, 
w ramach zmian w budżecie na 
2017 rok, przedłożyłem własny 
projekt wykorzystania na ten cel 
posiadanych środków. Nie wszyst-
kie zawarte w nim zadania uzyskały 
aprobatę komisji budżetowej bądź 
większości radnych. Wycofałem 
więc wójtowski projekt i komisja 
budżetowa, po analizie, przedłożyła 
własne propozycje. Z mojego pro-
jektu nie znalazła się w nich budo-
wa drogowego łącznika o długości 
200 mb, usytuowanego między dro-
gami sołectwa Augustów (Błonie – 
Zabierzów) i budowa sali gimna-
stycznej w PSP Młodocin Mniejszy. 
Obecna na sesji delegacja Młodoci-
na Mniejszego przedłożyła petycję 
z listą podpisaną przez prawie 500 
mieszkańców. Jest nadzieja, że na 
następnych sesjach powrócimy do 
odłożonych dwóch zadań i radni 
wreszcie się na nie zgodzą, gdyż 
trochę środków własnych gminy 
z przeznaczeniem na inwestycje 
pozostało na naszym koncie ban-
kowym. Zanosi się, że wpłyną na-
stępne. Podejmę konsultacje w tej 
sprawie z komisjami Rady Gminy.
  Na jakie potrzeby mieszkańców 
majowa sesja Rady Gminy w Kowa-
li przeznaczyła wygospodarowane 
środki własne?

– Lista zadań jest długa, radni 
rozdysponowali bowiem sumę 
około 4 mln zł, pochodzącą z 
nadwyżki budżetowej, wypraco-
wanej w trakcie realizacji budże-
tu 2016 roku. Najwięcej środków 

zostało przeznaczone na budowę 
dróg. Wymienię je po kolei. Bu-
dowa drogi gminnej w Bardzi-
cach będzie kosztować 200 tys. 
zł, na Walentynowie – 400 tys. zł, 
na Kowalówce – 300 tys. zł, w Ko-
sowie – 200 tys. zł, w Młodocinie 
– 400 tys. zł. Na remont dróg asfal-
towych zbudowanych 20 lat temu 
przeznaczamy 400 tys. zł, a na wy-
konanie dokumentacji w ramach 
wkładu gminy Kowala w dokończe-
nie odcinka drogi wojewódzkiej nr 
744 Kowala – Augustów wydamy 
– 100 tys. zł. Natomiast w Parz-
nicach zaprojektujemy chodnik 
na odcinku od ronda w kierunku 
Wierzbicy za kwotę około 50 tys. zł. 
Wykonanie dokumentacji na kana-
lizację kosztować będzie 200 tys. zł. 
Dokumentacja i doprowadzenie 
uzupełniających odcinków sieci 
wodociągowej w miejscowościach 
rozbudowujących się wymaga wy-
datkowania takiej samej kwoty. Na 
sporządzenie studium wykonalno-
ści planu zagospodarowania prze-
strzennego asygnujemy 200 tys. zł. 
150 tys. zł będzie kosztował plac 
zabaw przy przedszkolu w Kowali. 
Tyle samo przeznaczamy na rozpo-
częcie budowy szatni na stadionie 
sportowym. Remontujemy też bu-
dynek posterunku policji, który ma 
wznowić działalność. Trwają w nim 
prace wewnętrzne. Planujemy prze-
kazać go pod koniec sierpnia do 

zagospodarowania Radomskiemu 
III Komisariatowi Policji Państwo-
wej z siedzibą przy ul. Batalionów 
Chłopskich.
 W tegorocznym budżecie, przyjętym 

w grudniu czy też w styczniu br., nie 
zaplanowaliście żadnych środków na 
inwestycje? 

– Przeznaczaliśmy jedynie 
300 tys. zł na współudział gminy 
w budowę drogi powiatowej Kowa-
la – Rożki – Młodocin. Mieliśmy 
rozeznanie, że szykuje się duża 
nadwyżka budżetowa i właśnie ją 
wykorzystamy na zaspokajanie po-
trzeb inwestycyjnych mieszkańców. 
Nie można jednak pominąć zakoń-
czenia budowy mostu w Dąbrowce 
Zabłotniej, czy remontu odcinka 
drogi wojewódzkiej.
 W jakim zakresie korzystacie 

z szansy realizacji małych inwestycji, 
jaką stwarza współdziałanie samo-
rządu gminy z Lokalną Grupą Dzia-
łania „Wspólny Trakt”?

– W każdym roku coś wybu-
dujemy, choć wielkość wsparcia 
przyznawanego przez samorząd 
wojewódzki zmniejsza się. Tym 
razem własny plac zabaw otrzy-
mają przedszkolacy z Kowali. 
W rozliczeniu tego rodzaju in-
westycji obowiązuje taka zasada, 
że gmina sfi nansuje ją we wła-
snym zakresie. Po sfi nalizowaniu 
inwestycji występujemy o zwrot 
2/3 poniesionych kosztów. 

szenia Wspierania Rozwoju Gmi-
ny Kowala, zostało przystosowane, 
przy zaangażowaniu dyrektora lu-
belskiego IPN Tadeusza Magiera, 
pomieszczenie w dawnej plebanii 
w Pelagowie. Stowarzyszenie zaję-
ło się m.in. popularyzacją postaci 
ks. Romana Kotlarza, legendarne-
go kapłana, jednego z bohaterów 
protestu radomskich robotników 
w czerwcu 1976 roku. 

18 czerwca organizujemy trochę 
spóźniony Dzień Strażaka. Przyjmie 
on formę uroczystego apelu z okazji 
wręczenia sztandaru OSP w Koso-
wie. Odbędzie się on po mszy św. 
w Kowali. Druhowie z Kosowa ob-
chodzą w tym roku jubileusz 30-lecia. 
Wydarzeniem najważniejszym będą 
organizowane w dniu 27 sierpnia do-
żynki oraz towarzyszący im Festyn 
Ludowy. Wyłoniliśmy już w konkur-
sie fi rmę, która zajmie się organizacją 
tegorocznego Święta Plonów.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

 Na zakończenie zapytam, co w tym 
roku czynicie dla kulturalnego wypo-
czynku mieszkańców, dla rekreacji, pod-
trzymywania tradycji historycznej itp.

– 24 maja PSP w Bardzicach ob-
chodziła jubileusz 90-lecia. Było 
dużo gości, wspomnień absolwen-
tów szkoły, no i część artystyczna. 
25 kwietnia został otwarty w Domu 
Pamięci ks. Romana Kotlarza 
w Trablicach „Przystanek Historia”. 
Do tego celu, staraniem Stowarzy-

Z jubileuszu 95-lecia PSP w Bardzicach

W otwarciu „Przystanku Historia” w Trablicach uczestniczył dyrektor IPN Tadeusz Magier 
(z prawej). Wymienia on tekst podpisanej umowy z wójtem Tadeuszem Osińskim

Zakończenie budowy mostu w Dąbrówce Zabłotniej

Remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Józefów

Nowa elewacja budynku byłego posterunku Policji Państwowej w Kowali
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Czym Powiat Radomski 
zasłużył na XVIII 
Ogólnopolski Kongres…

Gdy do redakcji dotarło zaproszenie i okazało się, że parę tygodni wcześniej TR objął patronat medialny nad tym wydarzeniem, zdałem sobie sprawę w co mogli-
śmy wdepnąć. Ponad 200 uczestników z całego kraju, trzy dni obrad i zmieszczenie tekstu i zdjęć na jednej stronie gazety. A papier nie guma…

Po konferencji prasowej, zor-
ganizowanej w przerwie obrad, 
zapytałem starostę radomskiego 
Mirosława Ślifirczyka: – Czym 
powiat radomski zasłużył na Kon-
gres? Z uśmiechem i kurtuazją 
odpowiedział. – Przyznam się, 
że nie spodziewałem się takiego 
pytania. A zasłużył sobie obecno-
ścią Joasi Chojnackiej w Krajowej 
Radzie Zarządów Dróg Powiato-
wych. Jest zdolnym menedżerem 
i ją dostrzeżono. Ona nakręciła 
ten temat. Powiedziała mi o po-
myśle zorganizowania Kongresu 
w naszym powiecie. Byłem na to 
otwarty, gdyż zaistniała szansa 
spotkania się z fachowcami i praw-
nikami od drogownictwa, w tym 
od dróg powiatowych. A ich sieć 
w powiecie radomskim ma w sumie 
546 kilometrów. I tym sposobem, 
najpierw na stronie internetowej, 
pilnie zamieściliśmy informację 
następującej treści:

„W dniach 31 maja –2 czerw-
ca w Radomiu odbywa się XVIII 
Ogólnopolski Kongres Zarządców 
Dróg Powiatowych. Gospodarzem 
spotkania jest Mirosław Ślifi rczyk, 
starosta radomski oraz Powiatowy 
Zarząd Dróg Publicznych w Rado-
miu. Współorganizatorem spotka-
nia jest Krajowa Rada Zarządów 
Dróg Powiatowych i redakcja cza-
sopisma „Infrastruktura: Ludzie 
Innowacje Technologie”. Każdego 
roku Kongres gromadzi dyrekto-
rów zarządów dróg powiatowych 
z całego kraju. Spotkanie stanowi 
platformę wymiany doświadczeń. 
Na zakończenie obrad wypraco-
wywane jest stanowisko Krajowej 
Rady Zarządów Dróg Powiatowych, 
w którym nakreślone są najpilniejsze 
problemy środowiska i możliwości 
ich rozwiązania”.

 Tematem przewodnim spotka-
nia była „Odpowiedzialność za-
rządców dróg”. W pięciu blokach 
tematycznych debatowano między 
innymi o nowelizacji ustawy Pra-
wo zamówień publicznych, bez-
pieczeństwie na drogach powia-
towych, przygotowaniu procesu 
inwestycyjnego oraz nadzorze nad 
wykonawstwem zadań. Krajowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego przygotowała szereg pro-
gramów mających na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa na sieci dróg 
powiatowych. Szczegóły przekazał 
Marek Wierzchowski, audytor bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. No-
welizacja ustawy Prawo zamówień 
publicznych zakłada obowiązek 
stosowania pozacenowych kryte-
riów wyboru ofert. O praktyce ich 
stosowania opowiedział mecenas 
Robert Siwik, przewodniczący 

trów dróg powiatowych, przebie-
gająca przez teren 13 gmin i dwa 
miasta – lłżę i Pionki. Jej stan był 
fatalny. Obecnie ponad 50 procent 
dróg zostało już przebudowane. Po-
zostałe naprawiamy, łatamy i stop-
niowo przebudowujemy. Utrzyma-
nie tej sieci w stanie nadającym się 
do przejazdu, budowa i remonty 
są stałymi, ważnymi zadaniami. 
Współpracujemy ze wszystkimi 
gminami, także z sąsiednimi po-
wiatami i gminami, rzecz jasna 
też z Radomiem, który posiada za-
równo status powiatu grodzkiego, 
jak i gminy miejskiej. Wiele dróg 
powiatowych dochodzi do granic 
Radomia i włącza się komunika-
cyjnie do jego ulic. Od początku 
bardzo ważne było pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na inwe-
stycje. Najpierw pozyskiwano je 
z funduszy tzw. przedakcesyjnych, 
potem z funduszy unijnych, także 
za pośrednictwem Funduszu Ope-
racyjnego Woj. Mazowieckiego 
i innych krajowych. Obecnie jest 
szansa na budowę ścieżek rowe-
rowych w ramach programów 
oczyszczania powietrza ze spalin. 
Krok po kroku tych ścieżek będzie 
też przybywać, choć, jak w każdym 
działaniu, pojawiają się też prze-
szkody – brak wolnych terenów 
wzdłuż dróg powiatowych. Są też 
trudności z wykupem działek. W 
tym roku Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych kończy przebudowę 
ostatniego 5-kilometrowego od-
cinka drogi powiatowej biegnącej 
od Brzózy do Radomia. Otrzymana 
dotacja wynosi 3 mln zł. Ważnym 
zadaniem jest inwestycja na terenie 
gminy Wierzbica, będzie realizowa-
ny odcinek prowadzący do Polan. 
Będą także prowadzone roboty na 
terenie gminy Jedlnia-Letnisko. 
W gminie Wolanów aktualny jest 
pierwszy etap drogi Konary-Mni-
szek. Gminy też pomagają, np. 
Kowala przy przebudowie drogi 

powiatowej Kowala – Młodocin 
przez Rożki. Na następne zadania 
przygotowujemy projekty.

Dyrektor Joanna Chojnacka do-
wodzi, że w budowie i utrzymanie 
dróg powiatowych dużą przeszkodą 
są nieprecyzyjne przepisy prawne. 
Podczas trwania XVIII Kongresu 
porad delegatom udzielało kilku 
prawników. Powiatowy Zarząd 
Dróg Publicznych w Radomiu 
z własnej inicjatywy wydal ksią-
żeczkę pt. Vademecum odpowie-
dzialnego ZARZĄDCY. Vade-
mecum utrzymane w żartobliwej 
formie, ilustrowane rysunkami 
satyrycznymi było, rzecz jasna, de-
dykowane przez Joannę Chojnacką 
uczestnikom Kongresu. Zakończył 
on obrady przyjęciem uchwały. 
Komisji wnioskowej przewodni-
czył Dariusz Ambrożek z PZDP 
w Przysusze.

 (M.K.)

Komisji ds. Zamówień Publicz-
nych Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Waż-
nym aspektem przy budowie dróg 
jest ochrona środowiska. O tym 
jak mądrze wykorzystać destrukt 
asfaltowy przy realizacji nowych 
inwestycji opowiedział Stanisław 
Styk, krajowy ekspert ds. techno-
logii asfaltowej. 

Dyrektor Joanna Chojnacka 
przyznała, że pracuje w Powiato-
wym Zarządzie Dróg Publicznych 
w Radomiu od momentu jego po-
wstania w roku 1999. Kierownictwo 
organizującego się Zarządu poszu-
kiwało młodych specjalistów i tym 
sposobem znalazła miejsce pracy 
na długie lata. – Od początku za-
rządzamy siecią ponad 540 kilome-

Kongres obraduje. Od lewej: Starosta Mirosław Ślifirczyk, Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna 
Chojnacka, Z-ca Dyr. Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury Beata 
Leszczyńska, Marek Wierzchowski i Adam Czerwiński

Radca prawny Ryszard Kulik mówił o odpowiedzialności cywilnej zarządów dróg w świetle 
wyroków sądowych

Trochę oddechu w przerwie obrad

Konferencję prasową prowadzili redaktorzy: Anna Krawczyk i Marek Oleszczuk
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Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…
Polskie Stronnictwo Ludowe w Radomiu ma w swoich szeregach wielu członków o wiejskim 
rodowodzie. Stąd i wartości ideowe ruchu ludowego są tu bardzo silne. 
Podkreślił to podczas uroczystości Święta Ludowego prezes miejskiej organizacji Józef Bakuła, też 
wywodzący się z nadwiślańskiej gminy ziemi lipskiej.

Świętowano w naturalnym, 
tradycyjnym środowisku, gdyż 
w Muzeum Wsi Radomskiej. Msza 
również odbyła się w drewnianym 
kościółku przeniesionym przed laty 
do skansenu z sąsiedniej gminy 
Wolanów. Młodzieżowe zespoły ar-
tystyczne z tejże gminy, m.in. z Bie-
niędzic i Wolanowa dodały świętu 
uroku. Zaproszeni goście nie kryli 
zachwytu. A zjechali do Radomia 
czołowi przedstawiciele władz PSL 
– krajowych, wojewódzkich i ze 
wszystkich powiatów południowe-
go Mazowsza. Po odśpiewaniu roty, 
w amfi teatrze zabierali głos goście. 
Wystąpienia zawierały też kryty-
kę poczynań PiS-owskich władz i 
polemizowały z argumentami ich 
przedstawicieli. PSL, choć docenia 
sporadycznie występujące przejawy 
rozsądku, na fakty zawłaszczania 
państwa przez jedną partię reaguje 
mocno, kierując się postawą wyka-
zywaną przez papieża – Polaka św. 
Jana Pawła II zawartą w haśle „Nie 
lękajcie się!”. Do odwagi w obronie 
historycznych wartości ruchu ludo-
wego zachęcał Prezes PSL Włady-
sław Kosiniak-Kamysz. Ostre słowa 
skierował do polityków PiS, za ich 
autokratyczny stosunek do histo-
rii, traktowanej wybiórczo. Jest 
w niej miejsce dla Piłsudskiego 
i jego następców stosujących wobec 
polityków opozycji prześladowania 
w ramach tzw. procedur antydemo-
kratycznych procesów brzeskich, 
w tym psychicznego poniżania 
przywódcy ludowców Wincentego 
Witosa, premiera rządu w okresie 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 

roku. Nie ma w niej miejsca dla za-
mordowanego przez hitlerowców 
marszałka sejmu Macieja Rataja, 
nawet dla Armii Krajowej, nie mó-
wiąc o Batalionach Chłopskich. Po 
wojnie jest tylko dla Żołnierzy Wy-
klętych, z prezydentów – tylko dla 
Lecha Kaczyńskiego. Politycy PiS 
usiłują też przemalowywać się na 
zielono. Minister rolnictwa Jurgiel 
zorganizował święto ludowe w mi-
nisterialnym gmachu, nie wiedząc, 
że prawdziwi ludowcy uczestniczą w 
uroczystościach w gminach i powia-
tach, na festynach ludowych.

Poseł do Parlamentu Euro-

pejskiego Jarosław Kalinowski 
przypomniał o trzech trwałych 
zasadach polityki PSL i ruchu ludo-
wego tj. silnej, niepodległej Polski 
w stosunkach międzynarodowych, 
demokratycznym państwie prawa 
i godności, istoty ludzkiej w polity-
ce wewnętrznej. Przykładem tego, 
jak PiS dba o pozycję gospodarczą 
Polski, jest wstrzymanie się jego 
europarlamentarzystów w decydu-
jącym głosowaniu nad przywileja-
mi dla produktów rolnych Ukrainy 
na rynku UE. Marszalek Mazow-
sza Adam Struzik apelował o ak-
tywność i odwagę członków PSL

i sympatyków stronnictwa w każ-
dej sytuacji. Nieprawości postę-
pują. PiS tworzy państwo scen-
tralizowane. Pozbawia samorządy 
wpływu na fundusze środowisko-
we, ingeruje w działalność OSP, 
lekceważy prawie milion podpisów 
złożonych w referendum kwestio-
nującym zasadność reformy oświa-
towej. Święto Ludowe w Radomiu 
jest przykładem tej aktywności. 
Kalendarz wyborczy sugeruje, że 
wybory samorządowe odbędą się 
w roku przyszłym. Pod rządami PiS 
zdarzyć się może wszystko, łącznie 
z prawem wyborczym. Nie wolno 
zwijać zielonych sztandarów. Jest 
trudno. Ale w 122-letniej historii 
ruchu ludowego nigdy nie było ła-
two – udowadniał faktami Adam 
Struzik. 

Poseł PO Leszek Ruszczyk chwalił 

pragmatyzm i mądrość mieszkańców 
radomskiej wsi. Mirosław Ślifi rczyk, 
w jednej osobie prezes ZP PSL i 
starosta radomski przypomniał, że 
stronnictwo zarządza powiatem 
samorządowym od początku tj. od 
1999 roku i uczyni wszystko, aby 
swoją popularność na wsi utrzymać. 
Zdaje sobie sprawę, że PiS w niede-
mokratycznych poczynaniach, de-
magogii i populizmie zaszedł już tak 
daleko, że nie zechce cofnąć się. 
Zmusić go mogą do tego wyborcy 
i odważna, zdecydowana postawa 
PSL oraz jego sympatyków.

Były też odznaczenia. Ponad 90-
etni senior radomskich ludowców 
Stanisław Ośko został uhonorowa-
ny przez marszałka Struzika Meda-
lem Pamiątkowym PRO MASO-
VIA, Marian Janeczek – medalem 
im. Wincentego Witosa, Jadwiga 
Szczerbicka i Grzegorz Okrój – 
odznakami Zielonej Koniczynki. 

 W wystąpieniach indywidual-
nych goście poruszali też kwestie 
strat, jakie ponieśli rolnicy wielu 
województw. Wskazywali, że bar-
dzo ucierpieli sadownicy o czym 
najlepiej wie ich prezes, poseł Miro-
sław Maliszewski i Leszek Przybyt-
niak, przewodniczący sejmikowej 
komisji rolnictwa. W tych sprawach 
też trzeba konsekwentnie domagać 
się od rządu i ubezpieczycieli należ-
nych odszkodowań.

W części ofi cjalnej Święta Ludo-
wego, w ramach tzw. przerywników 
i po jej zakończeniu prezentowały 
swój dorobek artystyczny zespoły 
ludowe z gminy Wolanów, w tym 
kapela ludowa. Towarzyszyły one 
także uczestnikom w mszy świętej, 
a po zakończeniu części ofi cjalnej 
w smakowaniu wiejskich potraw 
i swobodnych rozmowach. 

 (M.K.)
Pamiątkowe spotkanie uczestników przed drewnianym kościółkiem

W amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej uczestników uroczystości powitała jego 
dyrektor Ilona Jaroszek Nowak

Zaproszeni goście Prezes W. Kosiniak-Kamysz i marszałek Adam Struzik odznaczają 
zasłużonych ludowców

Honorowanie odznaczonych przez przedstawicieli władz PSL Pamiątkowe zdjęcie gości z zespołem ludowym 

Wywodzący się z rodziny BCH radny sejmiku Zbigniew Gołąbek przedstawił 
Jarosławowi Kalinowskiemu i Adamowi Struzikowi delegację powiatu zwoleń-
skiego w tym Mieczysława Wojtyniaka, nielicznego z żyjących partyzantów BCH



7GMINA GNIEWOSZÓW

www.gniewoszow.pl

Festyn rodzinny 
i I Spartakiada Sołectw
– Dzisiejszy festyn organizowany jest z dwóch okazji – powiedział wójt gminy Gniewoszów, Marcin Szy-
mon Gac. – Pierwsza to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ponadto rozegramy dziś Pierwszą Spartakiadę 
Sołectw, która mam nadzieję wpisze się w kalendarz naszej gminy i będziemy ją rozgrywać co roku. Życzę 
Państwu udanej zabawy, a najmłodszym uśmiechu na twarzy.

I uśmiechu, a nawet śmiechu, 
nie brakowało. Tak zresztą, jak 
i licznych atrakcji. Dmuchane pa-
łace – zjeżdżalnie, baseny z piłkami 
i tory przeszkód. Najwięcej zabawy 
dostarczał jednak, ciągle oblężony, 
mechaniczny byk, którego tylko 
pozornie łatwo było ujeździć. Nie-
wielu udało się na nim utrzymać. 
Zdecydowanie zwyciężał, ale ucie-
chę mieli wszyscy. Nawet ci, któ-
rych zrzucił z siodła.

O to, żeby w czasie festynu nie 
było nudno zadbali animatorzy 
z fi rmy „Iskra” – Edukacja – Ani-
macja – Szkolenia. Cały czas coś się 
działo. Konkursy, clown Karol, kre-
atywne balony i olbrzymie mydlane 
bańki. Każdy z maluchów mógł się 
przekonać, że zrobić bańkę wielko-
ści metr na metr, a nawet więcej, 
to nic trudnego. Oby w domu nie 
zabrakło mydła po tym festynie.

Zabawę urozmaicały występy 
artystów ze szkół w Gniewoszowie 
i Wysokim Kole, wśród których po-
jawili się laureaci konkursu Music 
Dance. Tancerze z Gniewoszowa, 
„Dance Stars”, zaprezentowali zum-
bę, a zespół z Wysokiego Koła po-
lonez i krakowiaka. 

Około godz. 15. rozpoczęła się 
Pierwsza Spartakiada Sołectw. Wg 
regulaminu, w każdej spartakia-
dzie uczestniczyły trzy sołectwa. 
W tym roku do rywalizacji stanęły: 
Oleksów, Regów Stary oraz Sław-
czyn z Zalesiem. W wielkim fi nale 
zmierzą się zwycięzcy poszczegól-
nych edycji Spartakiady. Wygrana 
przyniesie nie tylko satysfakcję, ale 
też wymierne korzyści dla danego 
sołectwa, np. w formie inwestycji. 
Dyscyplin było wiele. Od przecią-
gania liny, cięcia drewna starodaw-
ną piłą i metodą „od się do się”, po 
domowe wypieki. 

Dużo uciechy mieli obserwa-
torzy zawodów w umiejętności 
grabienia. Zgrabić trawę to przy-
słowiowy Pikuś. O wiele trudniej 
zagrabić piłkę, która robi wszyst-
ko, żeby uciec. Ponieważ sezon 
owocowy w pełni, szczególnie na 
truskawki, nie mogło zabraknąć 
wyścigu na ich szypułkowanie. 
Dorosłym pomagały dzieci, któ-
rym często szło o wiele sprawniej. 
Również niełatwą konkurencją 
było obieranie jabłek, w konkuren-
cji na jak najdłuższą „tasiemkę” ze 
skórki. No i wyścig. Tatusiowie za-
brali na przejażdżkę swoje dzieci. 
Rozgrywka była ostra, ale najwy-
raźniej podobała się dzieciakom, 
bo jedne piszczały dopingująco, 
a inne krzyczały „gazu”.

W dyscyplinie kulinarnej, którą 
oceniała komisja w składzie: Elż-
bieta Łyszcz, Teresa Seredyn i Irena 
Bielawska, za najlepsze uznano cia-
sto pani Haliny Stępień z Regowa 
Starego, która przygotowała słodki 
tort w kształcie łubianki truska-

wek – oczywiście z truskawkami 
na wierzchu.

Do fi nałowej konkurencji – rzut 
gumiakiem – do celu i na odległość 
mieszkańcy Sławczyna i Zalesia 
zaprosili wójta Marcina Gaca. Nie 
przyniósł wstydu i osiągnął całkiem 
dobry wynik. 

Po dwugodzinnej rywalizacji 
w Pierwszej Spartakiadzie Sołectw 
zwyciężyły Sławczyn z Zalesiem 
(18 pkt), drugie miejsce zajęły ex 
aequo Oleksów i Regów Stary, któ-
re zdobyły po 17 punktów. Meda-

le zwycięzcom wręczył wójt Gac. 
– Bardzo chciałem podziękować 
wszystkim za udział i zaangażowa-
nie w zawody. Mieszkańcy dali z sie-
bie wszystko, widziałem, że emocje 
były bardzo duże – powiedział do 
uczestników Spartakiady wójt.

Spartakiada nie wyczerpała 
pomysłów organizatorów. Zanim 
zaczęły się występy estradowe, ka-
walerzyści z 22. Pułku Ułanów Pod-
karpackich z Garbatki-Letnisko 
zaprezentowali swoje niesamowite 
umiejętności jeździeckie. Dalsza 
część festynu upłynęła już pod 
znakiem występów artystycznych 
i przed publicznością wystąpiła Ka-
pela Ludowa z Końskowoli, kabaret 
„Pirania”, zespół disco polo Mr Se-
bii i CDN, który grał do tańca.

W czasie festynu można było rów-
nież zwiedzać liczne stoiska, które wy-
stawili przedstawiciele Klubu Seniora 
„Zawsze Aktywni” z Gniewoszowa, 
LGD „Puszcza Kozienicka”, Stowa-
rzyszenia Miłośników Przeszłości 
„Gniewoszów” i Klubu Miłośników 
Robótek Ręcznych „Niteczka”.

 Jacek Lombarski

Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac zaprosił do zabawy

Dwumetrowa bańka? A co to za sztuka? Każdy ją może zrobić

Ujeżdżanie byka

Zumba w wykonaniu uczniów z Gniewoszowa Klub Seniora w Gniewoszowie

Uczniowie z Wysokiego Koła w oczekiwaniu na występ

Stoisko Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”
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 Czyżby członkowie władz naczelnych PSL – europoseł Jarosław Kalinowski 
i marszałek Mazowsza Adam Struzik przyjechali na Święto Ludowe do Rado-
mia żeby sobie pogawędzić lub nieco poplotkować? Czemu nie? Święto Ludowe 
nie jest przecież uroczystością obwarowaną minutami lub nakazami i zakazami. 
Lato i zieleń samo przez się wyzwalają w człowieku luz i swobodę.

 Dźwigając na karku ponad 90 krzyżyków i nadal z pełną świadomością 
przygotowując kolejne pozycje książkowe o oświacie i ruchu ludowym, to wiel-
ki skarb dla stronnictwa nawiązującego do ducha kosynierów spod Racławic. 
Dlatego marszałek Mazowsza Adam Struzik z atencją wręczał Stanisławowi 
Ośko Pamiątkowy Medal Pro Masovia, a prezes krajowy PSL Władysław Ko-
siniak-Kamysz przekazywał koledze Stanisławowi gratulacje z serca płynące, 
co widać, oglądając fotkę. Sto lat to za mało! – panie Stanisławie.

 Dzień Dziecka w Kratkę. Jako patron medialny staraliśmy się poznać 
tajemnicę tego hasełka na radomskim MOSiR-ze. Dopomógł w tym konkurs 
plastyczny ogłoszony przez organizatora. Zgłosiły się trzy rodzinne drużyny. 
Zwyciężył zespół dwupokoleniowy, który nad kominkiem umieścił nama-
lowane czerwonymi literami hasło: Kochamy KRATKI. W nagrodę otrzy-
mał kominek ekologiczny marki fi rmy … KRATKI.pl. Okazuje się, że znana 
z działalności charytatywnej fi rma ze Wsoli od trzech lat fi nansuje impre-
zy organizowane z okazji Dnia Dziecka przez MOSiR nad zalewem Borki 
w Radomiu. Robi ten gest dla tysięcy radomskich dzieci! 

 Utrwaleni na fotce przedstawicie lu-
dowców powiatu zwoleńskiego, burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska i starosta 
Waldemar Urbański na święcie w Muzeum 
Wsi Radomskiej dużo czasu przeznaczali 
na obserwacje, nawet fotografowanie. Pani 
prezes Bogusia skrzętnie coś utrwalała. 
Przyczyna – prozaiczna. 11 czerwca zapra-
szają na Święto Ludowe do… Czarnolasu.

 Widać z jaką chęcią panie: Mirosława Stachera – wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Stromiec i Elżbieta Zamkowska – skarb-
nik gminy, dekorują wójta Krzysztofa Stykowskiego plakietkami 
z okazji Dnia Dziecka. A że wójt lubi milusińskich nie wzbrania 
się, z pewnością nawet już coś kapnął.

 Takie hasło towarzyszyło trzy-
dniowym obradom XVI Ogólno-
polskiego Kongresu Zarządców 
Dróg Powiatowych, których gospo-
darzem i głównym organizatorem 
był Starosta Radomski Mirosław Śli-
fi rczyk i jego ludzie. Starosta doko-
nał uroczystego otwarcia Kongresu, 
a następnie wraz z Joanną Chojnac-
ką, dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych w Radomiu, oraz 
z przewodniczącym Krajowej Rady 
Zarządców Dróg Publicznych Ada-
mem Czerwińskim i przedstawicie-
lem Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu, audytorem BRD Markiem 
Wierzchowskim wprowadzali re-
daktorów (na konferencji prasowej) 
w niuanse działalności PZDP. Wię-
cej na str.  5. Do Radomia... na pogawędkę

„Odpowiedzialność 
zarządców dróg”

Gratulacje z serca płynące

Kochamy KRATKI

Wszystko dla dzieci

Zaproszenie 
do Czarnolasu

 Marian Wikło, radny powiatu radomskie-
go, jest aktywny nie tylko w gminie Jastrzę-
bia. Pstryknęliśmy mu fotkę jako, używając 
nazewnictwa służb mundurowych, dowódcy 
sztandaru na Święcie Ludowym w Radomiu, 
spod znaku zielonej koniczynki. Jest uśmiech-
nięty i radosny. Każdy byłby, dowodząc tak 
urodziwymi podkomendnymi w strojach 
ludowych. 

Pod zielonym 
sztandarem

 Na Polance, w Garbatce-Letnisko, 
nie brak stawów, a do Wisły też nieda-
leko. Nie dziwi, że wójt gminy Robert 
Kowalczyk i przewodniczący Rady 
Gminy – Włodzimierz Mazur sprzyjają 
doskonaleniu wędkarskiego narybku. 
Wręczają właśnie upominki laureatom 
konkursu w kategorii do lat 10.

Rośnie 
narybek


