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Noworoczne spotkanie 
samorządowców ziemi radomskiej
Tradycji stało się zadość; na progu nowego roku odbyło się spotkanie samorządowców spod znaku Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Ponad dwieście osób – w tym liczna reprezentacja szefów organizacji powiatowych i gminnych, starostów, wójtów 
i burmistrzów z terenu dawnego województwa radomskiego przyjechało do Przytyka, by spotkać się z kolegami i porozmawiać 
o wspólnych sprawach.

Sala wypełniła się po brzegi, ku 
radości i satysfakcji gospodarzy, na 
czele z prezesem Zarządu Powia-
towego PSL, starostą Mirosławem 
Ślifi rczykiem. Nie zawiedli także 
goście honorowi.

Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu „Roty” głos zabrał 
Mirosław Ślifi rczyk, który pod-
kreślił rolę integracji środowiska 
i znaczenie wspólnoty ludowców 
przed wyborami samorządowymi. 

– Jeżeli zjednoczymy nasze 
działania i ukierunkujemy na je-
den cel – zwrócił się do licznie 
zebranych – to odniesiemy sukces. 
Musimy spowodować, że ludzie 
nam zaufają, ponieważ Polskie 
Stronnictwo Ludowe jest gwa-
rantem normalności. O sukcesie 
w najbliższych wyborach zadecydują 

w mniejszym stopniu szyldy i hasła, 
a w większym ludzie popierający 
merytorycznych, doświadczonych 
samorządowców. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
PSL Adam Struzik podkreślał wielo-
letnią historię i szczególną rolę ruchu 
ludowego w rozwoju Polski. W jego 
wystąpieniu nie zabrakło również 
wątków dotyczących tegorocznych 
wyborów samorządowych.

– Nie walczmy po to, by wygrać 
z kolegą z tej samej listy – mówił 
prezes – a swoją energię skierujmy, 
by wygrać rywalizację z przeciwni-
kami politycznymi. Naszym celem 
jest wspólne dobro, a narzędziem 
do jego realizacji samorządność, 
solidarność, pomocniczość. To jest 
zadanie dla nas wszystkich. 

Prezes wysoko ocenił kondycję 
powiatowej organizacji szczególnie 
podkreślając doświadczenie i mery-
toryczne kwalifi kacje działaczy do 
pełnienia funkcji w samorządach.

– Takich ludowców z krwi i ko-
ści jest na ziemi radomskiej bardzo 
wielu – powiedział, a wystąpienia 
obu prezesów uzupełniły życzenia 
zdrowia, pomyślności i spełnienia 
planów w 2018 roku. 

Podobne wątki wybrzmiały tak-
że w wystąpieniach dyrektora Biura 
Parlamentarnego PSL, członka władz 

krajowych i honorowego prezesa 
powiatowej organizacji Stanisława 
Brzózki oraz radnego sejmiku wo-
jewództwa Zbigniewa Gołąbka.

Słowa życzliwości przekazał 
zebranym również ks. Jacek 
Wieczorek, na co dzień dyrektor 
i redaktor naczelny Radia Plus 
w Radomiu. Znaczące słowa 
o potrzebie wiary i zgody w na-
szym społeczeństwie głęboko 
zapadły w serca uczestników 
wydarzenia.

Sympatycznym akcentem na 
zakończenie ofi cjalnej części spo-
tkania był pokaz tańca boogie-
-woogie w wykonaniu młodzie-
ży z Pionek pod kierownictwem 
p. Lidii Żuchowskiej.   (m)

Uczestników spotkania noworocznego powitał Mirosław Ślifirczyk – jego gospodarz

Reprezentanci powiatów

Uzdolnieni tancerze z Pionek w żywiołowej akcji
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Budżet na 2018 rok 
uchwalony!
Najważniejszym zadaniem sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu, obradującej 28 grudnia, było 
przyjęcie budżetu gminy na rok 2018, co też się stało. Podnoszony temat to także realizacja 
zadań inwestycyjnych w kończącym się 2017 roku.

Burmistrz Artur Ludew, zapytany 
o to przez „TR”, powiedział, że liczba 
90 zadań zaplanowanych do reali-
zacji w 2017 roku była rekordowa. 
Nie wszystkie udało się zrealizować 
ze względu na cykl inwestycyjny lub 
przyczyny innej natury. Zadania te 
będą wykonywane w br. w ramach 
tzw. projektów niewygasających. 
Najważniejszy z kontynuowanych 
dotyczy rewitalizacji zalewu i te-
renów wokół niego. Zakres robót 
obejmuje remont jazu, oczyszcze-
nie zbiornika, rekultywację zieleni 
wokół akwenu oraz powstanie in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Koszt inwestycji to prawie 3,4 mln zł 
z czego dofi nansowanie wyniesie 
blisko 2,9 mln zł.

Rozpoczęte w końcówce roku 
ważne zadanie dotyczy budowy 
tzw. przydomowych oczyszczalni 
ścieków w 85 gospodarstwach. Na 
jego dofi nansowanie gmina otrzy-
mała ponad 1,2 mln zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po-
dobne wsparcie dopomoże w mo-
dernizacji przydomowych kotłowni 
c.o. Sportowcy MKS Szydłowianka 
i ich kibice są zadowoleni z dotacji 
blisko 1,5 mln zł, przyznanej przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki na 
modernizację budynku klubowego 
wraz z zapleczem socjalnym. Obiekt 
ma być przekazany do użytku 
w drugim kwartale 2019 roku. 
Beneficjentem wniosku wartości 
około 195 tys. zł dotyczącego mo-

dernizacji remizy, przyjętego przez 
LGD „Razem na Piaskowcu”, a na-
stępnie przez jednostkę samorządu 
wojewódzkiego, są druhowie z OSP 
Jankowice. Dla rodzin oczekujących 
na własne locum, bardzo ważne było 
oddanie 8. mieszkań socjalnych. Na 
budynku podobnego przeznaczenia 
(ul. Piaskowa) nakładem 70 tys. zł 
naprawiono dach. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu złożonego wniosku 
o dofinansowanie modernizacji 
mieszkań socjalnych przy ulicach: 
Kilińskiego, Garbarskiej i Piaskowej, 
a następnie – Kościuszki i Sadowej, 
gmina będzie zaspokajać podstawo-
we potrzeby kolejnych rodzin.

Największy zakres robót wyko-
nanych w minionym roku w dro-
gownictwie dotyczył ulic – Space-
rowej i Kochanowskiego w osiedlu 
Nad Zalewem oraz drogi w Zdzie-
chowie Działy (FOGR). Gmina 
dopomogła fi nansowo w remoncie 
drogi prowadzącej przez Wysocko, 
w budowie zatoki i chodnika w Wy-
sokiej i zatoki postojowej w Sadku 
oraz w przebudowie skrzyżowania 
przy ul. Folwarcznej. We współ-
pracy z powiatem modernizowana 
jest droga w Ciechostowicach (do-
fi nansowanie PROW. W Szydłowcu 
i sołectwach przybyło chodników 
dla pieszych. Opracowane doku-
mentacje projektowe stworzą wa-
runki przebudowy bądź remontów 
dróg, m.in. w Janowicach, Hucisku, 
Zastroniu, Baraku, Długoszu oraz 

szydłowieckich ulic: Leśnej, Polnej, 
Wymysłów, Kopernika i Szydło-
wieckiego.

Budżet uchwalony! Głosowa-
nie nad budżetem 2018 roku na 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu 
prowadzanej, przez jej przewod-
niczącego Marka A. Koniarczyka, 
poprzedziło przedstawienie przez 
skarbnik Iwonę Czarnotę projektu 
budżetu gminy. Zakłada on uzyska-
nie planowanych dochodów w wy-
sokości 75.504.991 zł. Z założonych 
dochodów wyodrębniono bieżące 
w wysokości 67.292.619 zł i majątkowe 
w kwocie 8.212.372 zł. Natomiast 
wydatki zostały zaplanowane 
w wysokości 77.307.438 zł, z cze-
go bieżące w kwocie 64.692.806 zł 
i majątkowe wartości 12.614.632 zł.

Radni i pozostali uczestnicy sesji 
wysłuchali opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Opinię Komisji 
Budżetu Rady Miejskiej zaprezen-
towała jej przewodnicząca – radna 
Dorota Jakubczyk, podkreślając, 
że tworzenie budżetu dla takiej 
jednostki samorządowej, jaką jest 
gmina Szydłowiec, to niebagatelne 
zadanie. Zostało ono wykonane 
w sposób optymalny. Podziękowała 
pani skarbnik i burmistrzowi za so-
lidną pracę na rzecz budżetu. 

– Nasz budżet na 2018 rok jest 
ambitny i wymagający. Wspólnie 
z panią skarbnik i Radą Miejską 
pracowaliśmy nad jego kształtem, 
dokładając wszelkich starań, aby był 
realny do wykonania, a jednocześnie 
satysfakcjonujący dla mieszkańców 

i pozwolił na realizację ważnego za-
dania w każdej części naszej gminy. 
W roku 2018 kontynuujemy realiza-
cję Budżetu Obywatelskiego i Fun-
duszu Sołeckiego, w planach mamy 
wykonanie wielu ważnych inwestycji 
– dowodził burmistrz Artur Ludew. – 
Ponad 4-milionowe dofi nansowanie 
ze środków zewnętrznych pozwoli 
m.in. na realizację takich zadań, jak 
poprawa środowiska miejskiego 
poprzez modernizację terenów nad 
zalewem w Szydłowcu, budowa za-
plecza sanitarno-szatniowego przy 
ul. Targowej w Szydłowcu, termo-
modernizacja budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Szydłowcu 
wraz z montażem odnawialnych 
źródeł energii, przebudowa dróg 
gminnych w miejscowościach Cie-
chostowice, Sadek Podlas i Dłu-
gosz oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wspólnie 
z powiatem gmina będzie realizowała 
zadania drogowe za kwotę 370.300 zł, 
w tym budowę zatoki postojowej 
w miejscowości Wysoka, przebu-
dowę odcinków dróg powiatowych: 
Krzcięcin – Szydłowiec, Szydłowiec – 
Wysocko i Sadek – Kierz Niedźwiedzi 
oraz budowę chodnika w Szydłówku 
– kontynuował Artur Ludew.

– Dziękuję pani skarbnik Iwonie 
Czarnocie i wszystkim, którzy brali 
udział w pracach nad projektem bu-
dżetu oraz Radzie Miejskiej, która 
ten budżet uchwaliła. Jestem jednak 
zaskoczony postawą tych radnych, 
którzy nie wzięli udziału w głoso-
waniu, rezygnując tym samym z pra-
wa, jakie otrzymali od mieszkańców 
i uchylając się od wzięcia odpowie-
dzialności za budżet gminy – dodał 
burmistrz. Mieszkańców prosił 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Za-
pewniał, że wspólnie z Radą Miej-
ską czynią konsekwentnie starania 
o usuwanie zaniedbań nawarstwia-
jących się latami, jednocześnie zda-
jąc sobie sprawę z tego, jak dużo jest 
jeszcze do zrobienia w dziedzinie 
potrzebnych inwestycji, oczekiwa-
nych przez wielu mieszkańców.

Artur Ludew Burmistrz Szydłowca

Premiery radomskich 
producentów fi lmowych
W poświątecznym, grudniowym, klimacie w sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu odbył się premierowy pokaz fi lmów „Komendant Zagończyk” 
oraz „Piosnka o Belinie”.

– To są historie, które każdy ra-
domianin powinien poznać – po-
wiedział historyk Przemysław Bed-
narczyk, scenarzysta i reżyser obu 
obrazów. Zdjęcia do fi lmów wykonał 
Wojciech Pronin. Kierownikiem pro-
dukcji był Bartosz Bednarczyk. Oby-
dwa fi lmy to efekt wiedzy autora sce-
nariusza, Przemysława Bednarczyka i 
umiejętności pokazania obrazu przez 
operatora kamery, Wojciecha Pro-
nina. To również efekt współpracy 
Stowarzyszeń Kawaleryjskich z Kielc 
i Nowej Wilejki, daleko wykraczają-
cej poza plan fi lmowy. Dzięki temu 
właśnie możliwe było zrealizowanie 
scen walki na ulicach Wilna i modli-
twa pod Ostrą Bramą, tak wzruszają-
co pokazana okiem kamery. 

– Filmy tego typu powstają zazwy-
czaj w ciągu 2–3 miesięcy – powie-

dział Przemysław Bednarczyk. – Pra-
ce przy tych produkcjach trwały dwa 
lata, ponieważ chcieliśmy pokazać te 
wydarzenia w realiach w jakich się 
rozgrywały. Mamy tu sceny realizo-
wane zimą i w pełni lata. 

„Komendant Zagończyk” to 
wstrząsająca opowieść o tragicz-
nych losach mjr. Franciszka Jaskul-
skiego, komendanta Inspektoratu 
Radomskiego WiN. 

– Wiele lat temu, w czasie stu-
diów, poznałem dra Ryszarda 
Śmietankę Kruszelnickiego. Nie 
przypuszczałem wtedy, że przyj-
dzie mi na podstawie jego książki 
zrealizować fi lm. 

Zupełnie inny klimat pokazuje 
nam obraz o płk. Władysławie Be-
linie-Prażmowskim. O czasach tak 
długo oczekiwanych i spełnionych 

nadziei. Barwne mundury kawale-
rzystów i pieśni legionowe, wzmac-
niają tamten sentymentem owiany 
czas. Film poprzez historię „siódem-
ki Beliny” ukazuje nam losy polskiej 
kawalerii w latach 1914–1921. 

Zdjęcia plenerowe realizowane 
były m.in. w Muzeum Wsi Kielec-
kiej i Muzeum Wsi Radomskiej. 
W obydwu obrazach zagrało około 
300 aktorów z licznych Grup Rekon-
strukcji Historycznej. Byli wśród 
nich ułani z 13. Pułku Ułanów Wi-
leńskich z Kielc i Nowej Wilejki, 11. 
Pułku Ułanów Legionowych z Ra-
domia i 22. Pułku Ułanów z Garbat-
ki-Letnisko, piechurzy z 14. Pułku 
Strzelców Syberyjskich z Przasny-
sza, Kozienickiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych 
z Kozienic i GRH „Gregor” z Puław, 

GRH III Okręgu Policji Państwowej 
z Radomia oraz członkowie Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kielce”, druhowie 
z Hufca ZHP Radom Miasto i Sto-
warzyszenia Wytwótnia Filmów 
i Widowisk Historycznych „VIS”.

W rolę Franciszka Jaskulskiego 
„Zagończyka” wcielił się Mariusz 
Król, a Belinę zagrał Michał Pająk. 
W fi lmie udział wzięła również cór-
ka Franciszka Jaskulskiego, Maria 
Jabłkowska oraz wnuczka Renata 
Jabłkowska-Marek.

Obydwa fi lmy już wkrótce obej-
rzeć będzie można na kanale TVP 
Historia, a redakcja „TR”, składa 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tak cennych obra-
zów fi lmowych, wyrazy uznania 
i podziękowania.

 Jacek Lombarski

Przemysław Bednarczyk w towarzystwie kieleckich ułanów od Beliny

„Piosnka o Belinie” 
– w roli głównej Michał Pająk
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Radni przyjęli budżet 
jednogłośnie
Rezultatem prawidłowego przygotowania i procedowania projektu budżetu w dniu 28. grudnia 
było to, iż wszyscy radni Gminy Policzna przejęli uchwałę budżetową jednogłośnie.

Wstępny projekt, uwzględniający 
m.in. kwoty przyznawanych dota-
cji przez Ministerstwo Finansów, 
ustalające roczne kwoty subwencji 
ogólnej stanowiącej 34,45% do-
chodów gminy, w tym oświatowej 
(3.833.048 zł) i tzw. wyrównawczej 
oraz planowane dochody z tytułu 
udziałów gminy we wpływach 
z podatku dochodowego od osób 
fi zycznych itp. są obiektem przeróż-
nych przymiarek Wójta, Skarbnika 
i innych osób, zanim staną się te-
matem dyskusji na posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy Policzna, 
kończących się opracowaniem 
i uchwaleniem opinii radnych. 
Projekt budżetu po takiej obróbce 
merytorycznej przesyła Wójt do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
a Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
czyni podobnie z wypracowanym, 
własnym stanowiskiem. Opinia 
Zespołu Orzekającego tej Izby 
o przedłożonym projekcie budżetu 
była pozytywna.

Wójt Tomasz Adamiec szczegó-
łowo przedstawił budżet podczas 
sesji. Dochody budżetowe zapla-
nowano w wysokości 23 milionów 
280 tysięcy złotych, a na wydatki 
przeznaczono 24 miliony 645 tysię-
cy złotych, w tym na tzw. majątko-
we – 4.121.650 zł. Defi cyt budże-
tu w kwocie 1 milion 365 tysięcy 
złotych zostanie sfi nansowany po-
życzką preferencyjną długotermi-
nową, zaciągniętą w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Pieniądze z tego źródła zostaną 
przeznaczone na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Policznie, Wólce 
Polickiej i Gródku.

Jest to duża inwestycja, lecz nie 
jedyna – Wójt Tomasz Adamiec 
poinformował, że w nowym roku 
gmina skoncentruje się na infra-
strukturze.

– Budżet jest bardzo optymi-
styczny. W roku 2018 będziemy po-
dejmować rozmowy z Dyrektorem 
GDDKiA dotyczące dalszej budo-
wy ciągów pieszo-rowerowych przy 
drodze krajowej Nr 79. Przeznaczy-
my 300 tys. zł na dofi nansowanie 
przebudowy drogi powiatowej 
Władysławów-Ługi, a pół miliona 
złotych na przebudowę innych od-
cinków dróg, ułatwiając przejazdy 
między nimi i poprawiając bez-
pieczeństwo ich użytkowników. 
Zamierzamy też przeprowadzać 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej – oznajmił. 

Nawiązując do dobrej realizacji 
zadań w 2017 roku, nie sposób nie 
poinformować o tym, że Gmina 
Policzna znalazła się na II miejscu 
w subregionie radomskim pod 
względem skuteczności apliko-
wania funduszy UE, uzyskując 
wskaźnik środków przypadający na 
1 mieszkańca w kwocie 1159,50 zł. 
Dzięki tej skuteczności, duży po-
stęp nastąpił w przebudowie dróg, 

wspieranej środkami zewnętrzny-
mi, głównie unijnymi. Inwestycje te 
przyczyniły się do oddania do użyt-
ku 5269 mb dróg i ulic przebudo-
wanych nakładem 2.237.279,30 zł. 
Chodzi m.in. o odcinki dróg we 
Florianowie, Zawadzie Starej, Wil-
czowoli, Piątkowie i Aleksandrów-
ce, ulice Cicha i Leśna w Policznie 
oraz współudział fi nansowy gminy 
(187,9 tys. zł) w przebudowie 4-ki-
lometrowego odcinka drogi powia-
towej Garbatka-Czarnolas.

Gmina Policzna podpisała też 
umowy rozpoczynające realizację 
dwóch projektów współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach RPO Wo-
jewództwa Mazowieckiego, adreso-
wanych do szkół. Dużym sukcesem 
Wójta Gminy i Rady Gminy Po-
liczna było przekazanie pod koniec 
listopada nowej siedziby Centrum 
Rehabilitacji i Opieki Społecznej 
w Policznie. Kolejna umowa podpi-
sana w 2017 roku z Mazowiecką Jed-

Wójt Tomasz Adamiec przedstawia na sesji założenia projektu budżetu gminy na 2018 rok

nostką Wdrożenia Projektów Unij-
nych dotyczyła projektu szerszego 
o nazwie „Ekoenergia w gminach: 
Policzna, Chotcza, Garbatka-Letni-
sko i Kazanów – Odnawialne Źródła 
Energii (OZE) w gminie Policzna 
– umowa partnerska”. Jego łączna 
wartość wynosi 7.564.125,96 zł, 
z tego dofi nansowanie w formie 
dotacji – 5. 583.881,60 zł. Gmina 
Policzna otrzyma dofi nansowanie 
w kwocie 1.435.950,00 zł. Dzięki 
wsparciu unijnemu, na terenach 
wymienionych czterech gmin, zo-
staną zamontowane w obiektach 
mieszkalnych instalacje wykorzy-
stujące Odnawialne Źródła Energii. 
Chodzi o kolektory słoneczne, pa-
nele fotowoltaiczne, pompy ciepła 
typu powietrze-woda i piece na bio-
masę itp. Realizacja projektu wpły-
nie korzystnie na poprawę jakości 
środowiska naturalnego, zmniejszy 
emisję zanieczyszczeń powietrza, 
a także zredukuje emisję gazów.

Przyjęcie budżetu nie było je-
dynym punktem porządku obrad 
grudniowej sesji. Wójt Tomasz 
Adamiec, Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Jędra wręczyli na-
grody Laureatom XI Powiatowego 
Konkursu Producentów Rolnych: 
Justynie Sikorze z Teodorowa, Ro-
manowi Chołujowi z Zawady Starej 
i Michałowi Maciejczykowi z Łu-
czynowa. 

Podczas sesji radni, po wysłu-
chaniu informacji przedstawicieli 
radomskiej spółki „Radkom”’, zaj-
mującej się gospodarką odpadami 
komunalnymi w subregionie ra-
domskim – Agnieszki Kowalczyk 
i Marcina Matychniaka, wpro-
wadzili zmiany w stawkach od-
płatności za śmieci. Większością 

głosów ustalili wysokość stawek za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokości 13 złotych 
od każdego mieszkańca gminy 
Policzna, dostarczającego odpady 
niesegregowane. Rodziny, które 
zdecydują się na segregację śmieci, 
od początku 2018 roku płacą tylko 
8 złotych od osoby. Uzasadnieniem 
podwyżki jest wzrost opłat na skła-
dowisku, średnio o 40%. Wójt wraz 
z radnymi zdecydowali o zwolnie-
niu z części opłat rodziny wielo-
dzietne. Zmniejszenie opłat do 
1 zł miesięcznie przysługuje na 3 
i każde kolejne dziecko. 

Sesja budżetowa zakończyła obra-
dy życzeniami noworocznymi. Wójt 
Tomasz Adamiec życząc wszyst-
kim obecnym zdrowia, optymizmu 
i nadziei na lepsze jutro, powiedział 
też: – Mili Państwo, przed nami rok 
2018, do którego już jesteśmy przy-
gotowani. Mamy jasno sprecyzo-
wane i określone cele, zaplanowane 
zadania. Nadal chcemy pomagać 
potrzebującym, troszczyć się o do-
bro mieszkańców, a także dbać 
o wizerunek naszej gminy, nie zapo-
minając o inwestycjach i jeszcze sku-
teczniejszym zabieganiu o środki ze-
wnętrzne. Życzę Państwu, aby Nowy 
2018 Rok tworzyły same dobre dni. 
Życzę dużo zdrowia, niekończącego 
się optymizmu, dystansu do samych 
siebie i wszystkich problemów oraz 
nadziei na lepsze jutro. Życzę nam 
wszystkim abyśmy za rok mogli się 
spotkać na sesji Rady Gminy podsu-
mowującej naszą wspólną 4-letnią 
pracę i w chwili refl eksji, aby każdy 
z nas mógł sobie powiedzieć „Dobra 
Robota”. 

Wszystkiego najlepszego!
 (M.K.) 

Gmina Policzna została Liderem Zmian 2017. Wójt Tomasz Adamiec prezentuje dyplom wrę-
czony mu na uroczystości w Warszawie za zajęcie II miejsca w plebiscycie na najskuteczniejszy 
samorząd gminny w subregionie radomskim Wręczanie nagrody Justynie Sikorze z Teodorowa

W ubiegłym roku przybyło ponad 5 kilometrów przebudowanych dróg gminnych

Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego (z lewej) i wójt T. Adamiec 
podpisują w Radomiu umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację na terenie 4. gmin 
projektu OZE
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” 

w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 

ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali 

użytkowych, zlokalizowanych w Radomiu, z następującymi cenami 

wywoławczymi miesięcznej stawki netto czynszu najmu za 1m² 

wynajmowanej powierzchni:

1) przy ul. Żeromskiego 111 – pow. 58,20m² – 8,00 zł/m² 

2) przy ul. Czachowskiego 21 – pow. 17,82m² – 8,00 zł/m²

3) przy ul. Niedziałkowskiego 30 – pow. 119,70m² – 13,00 zł/m²

4) przy ul. Niedziałkowskiego 30 (od dnia 01.02.2018 roku) 

 – pow. 90,30m² – 13,00 zł/m² 

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu 

będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT oraz pozostałe opłaty.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej 

działalności i stawki netto czynszu najmu za 1m² powierzchni oraz wpłat 

wadium w wysokości: 

ad 1) 600,00 zł.

ad 2) 200,00 zł.

ad 3) 1.920,00 zł. 

ad 4) 1.450,00 zł.

ustala się do dnia 25.01.2018 roku do godz. 14.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, 

którego dotyczy oferta, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej 

„NASZ DOM” pokój nr 112, I piętro. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata określonego 

wadium na konto Spółdzielni: 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 
Nr 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2018 roku o godz. 11.00 

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 (II piętro).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru ofert,

– unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn. 

Informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu:

(48) 384-06-40 do 42 wew. 330.

Jubileusz 
bpa Henryka Tomasika
W radomskiej Katedrze odbyła się uroczysta msza św. z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej 
Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika. W Eucharystii uczestniczyło około 150 księży, 
w tym 21 arcybiskupów i biskupów.

– Żadna próba wprowadzenia 
tzw. laickiego państwa, żadne pra-
wo parlamentarne Europy czy świa-
ta, żadne kierunki fi lozofi czne nie 
stłumią w nas i w naszej ojczyźnie 
głosu Boga w sumieniach! – powie-
dział abp Wacław Depo, metropo-
lita częstochowski, który wygłosił 
homilię. W mszy uczestniczyli 
również posłowie, senatorowie oraz 
przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, jak i orga-
nizacji społecznych. – Wierzymy, 
że w tajemnicy świętych obcowania 
jest z nami św. Jan Paweł II, który 
przed 25. laty w Rzymie udzielił sa-
kry biskupiej naszemu Pasterzowi 
– mówił bp Piotr Turzyński.

Własnoręcznie podpisany 
i opatrzony pieczęcią Rybaka tele-
gram do biskupa Henryka Toma-
sika skierował papież Franciszek. 
– Z kapłanami i wiernymi świec-
kimi połączyłeś się serdecznymi 
więzami przyjaźni, a nawet twoja 
radość w Panu i łagodność znane są 
wielu ludziom. Nie możemy pomi-
nąć twojej stałej troski o wyprasza-
ne od Pana modlitwami, a potem 
należycie pielęgnowane powoła-
nia. Pastoralnej troski o naucza-
nie katechezy, ochronę rodziny, 
wreszcie o wychowanie młodzieży 

– napisał do jubilata Ojciec Świę-
ty. Telegram odczytał ks. Albert 
Warso z watykańskiej Kongregacji 
Nauki Wiary.

Decyzją Jana Pawła II z 21 listo-
pada 1992 r. ks. Henryk Tomasik 
został mianowany biskupem po-
mocniczym diecezji siedleckiej. 
Przyjął święcenia biskupie z rąk św. 
Jana Pawła II w bazylice św. Piotra 
w Watykanie 6 stycznia 1993 roku. 
Sakrę biskupią przyjęło w tym dniu 
dziesięciu innych biskupów z róż-
nych krajów świata. Natomiast 

z decyzji papieża Benedykta XVI 
z 16 października 2009 r. bp Henryk 
Tomasik został mianowany bisku-
pem radomskim. Ingres do katedry 
radomskiej naszego nowego Paste-
rza miał miejsce w listopadzie 2009 
roku – czytamy na radioplus.com.pl.

Biskup Tomasik został również 
uhonorowany najwyższym odzna-
czeniem władz samorządowych 
Radomia „Bene Merenti – Civitas 
Radomiensis” (Dobrze Zasłużone-
mu – Mieszkańcy Radomia).

 źródło: radom24.pl
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Inauguracja 19 stycznia w Szydłowcu:

Zaproszenie 
na Centralne Obchody 
155-lecia wybuchu 
Powstania Styczniowego
Urząd Miasta i Gminy w Szydłowcu, pokrewne samorzą-
dy: powiatowy w Skarżysku oraz z miast i gmin południo-
wej części województwa świętokrzyskiego – Suchedniowa, 
Bodzentyna, Wąchocka i Skarżyska-Kościelnego, wraz ze 
Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, Urzędem do spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych i innymi organizacjami 
są współorganizatorami Centralnych Obchodów 155-lecia 
Wybuchu Powstania Styczniowego.

Patronat narodowy objął nad 
nimi Prezydent RP Andrzej 
Duda w ramach Obchodów 
100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Uroczy-
stości zostaną zainaugurowane 
19 stycznia o godzinie 15.00 na 
Rynku Wielkim w Szydłowcu. O 
godz. 15.30 rozpocznie się msza 
św. w kościele pw. św. Zygmunta 
w intencji Powstańców z 1863 
roku i Ojczyzny. Po złożeniu 

kwiatów w miejscach upamiętnia-
jących powstanie, o godz. 17. roz-
poczną się w szydłowieckim Zamku 
uroczystości patriotyczne. W kraju 
będą świętowane miejscowościach 
kojarzonych rocznicowo z historycz-
nymi wydarzeniami. W wymienio-
nych miejscowościach co najmniej 
do końca stycznia. Szczegóły pro-
gramu obchodów plakacie prezen-
towanym na stronie internetowej: 
tygodnikradomski.com   (mk)

Zajechali Trzej Królowie
Już od siedmiu lat w dniu imienin Kacpra, Melchiora i Baltazara czyli w Święto Trzech Króli, na 
trakcie od Rynku do Placu Corazziego pojawia się tłum mniej lub bardziej ukoronowanych głów.

Tradycyjna parada Trzech Króli 
rozpoczyna się na Rynku odczy-
taniem przez Bractwo Kurkowe 
edyktu Cesara Augusta o spisie 
powszechnym, który spowodował, 
że Józef i Maryja udali się na wę-
drówkę do Betlejem. 

Parada zatrzymuje się przy ko-
lejnych stacjach-scenach i podzi-
wia przedstawienia. W tym roku 
przygotowali je uczniowie PSP nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
św. Kazimierza Jagiellończyka w Ra-
domiu, V LO im. Romualda Traugut-
ta, XI LO z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Stanisława Staszica i uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Le-
śniczówka” przy Polskim Związku 
Głuchych Oddział Mazowiecki. 

Na scenie przy ulicy Reja, przy 
Kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim odbyło się widowisko „Grzech 

Pierwszych ludzi”. Przy kościele 
ojców Bernardynów stanął „Dwór 
Heroda”, a u zbiegu ulic Witolda 
i Żeromskiego zapraszała „Gospo-
da”. Przy kościele garnizonowym na 
scenie odbyła się „Walkę dobra ze 
złem”, po której poprzez „Anielskie 
wrota” czyli świetlny tunel korowód 
dotarł do „Stajenki”, a królowie 
(Leopold Suski, Andrzej Musiał 
i Mirosław Kieszkowski) pokłonili 
się spoczywającemu w żłóbku ma-
leństwu i jego rodzinie.

Ostatnim akcentem parady był 
koncert kolęd i pastorałek przygo-
towany przez uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rado-
miu.  JaL

Trzej Królowie – Leopold Suski, Andrzej Musiał i Mirosław Kieszkowski

Na radomskim rynku zaroiło się od ukoronowanych głów
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Gmina Jastrząb 
Liderem Zmian 2017
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zainicjowała plebiscyt pod nazwą Lider 
Zmian. Zmiany te kojarzone są z umiejętnością aktywnego i skutecznego pozyskiwania funduszy 
rozwojowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i innych 
programów współfi nansowanych z pieniędzy unijnych. Jego organizatorzy wskazali w każdym 
subregionie liderów w kategoriach Najaktywniejszy i Najskuteczniejszy w dziedzinie pozyskiwa-
nia funduszy europejskich.

Uroczyste ogłoszenie wyników 
odbyło się w Warszawie przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Przyjechali przedstawiciele ponad 
50 samorządów Mazowsza, w tym 
liderzy z subregionów największego 
w kraju województwa mazowiec-
kiego. Na uroczystości wręczenia 
nagród władze województwa re-
prezentowali: Wiesław Raboszuk 
– Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, Emilia Jędrej Wi-
cedyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy ds. Funduszy Europejskich 
oraz dyrekcja Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów 
Unijnych w składzie: Mariusz Fran-
kowski, Elżbieta Szymani i Grze-
gorz Świętorecki. 

W ponad 50. samorządowych 
gminach wiejskich Ziemi Radom-
skiej pojawił się niekwestiono-
wany Lider Zmian uhonorowany 
w obydwu kategoriach. Jest nim 
Gmina Jastrząb, której sukcesy 
w kończącej się kadencji utożsa-
miane są w dużym stopniu z na-
zwiskiem wójta Andrzeja Brachy, 
posiadającego duże doświadczenie 
w opracowaniu i pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych przez miejscowości, 
z której pochodzi i okresowej dzia-
łalności w charakterze prezesa LGD 
„Na Piaskowcu” w Szydłowcu. Do-
świadczenie to okazało się pomoc-
ne przy wyborze Andrzeja Bracha 
jesienią 2014 roku na wójta i owo-
cuje podczas już prawie czterech lat 
zarządzania samorządową gminą. 

W subregionie radomskim, w ka-
tegorii Najskuteczniejszy Samorząd 
organizatorzy plebiscytu dokonali 
zsumowania całego pozyskanego 
dofi nansowania w ramach podpi-
sanych już umów. Wartość umów 

przypisana każdemu samorządowi 
podzielono przez liczbę mieszkań-
ców. Najskuteczniejsi okazali się sa-
morządowcy Gminy Jastrząb uzy-
skując 1675,75 zł na 1 mieszkańca. 
Druga lokatę zajęła Gmina Policz-
na (1159,50 zł), a trzecią – Gmina 
Wierzbica (801,31 zł).

Kategoria Najaktywniejszy sa-
morząd została wprowadzona do 
konkursu na życzenie samorządów 
składających projekty. Liderami 
Zmian zostały gminy legitymują-
ce się największą ilością złożonych 
wniosków. W subregionie radom-
skim do programu RPO WM gmi-
ny złożyły 459 projektów na łączną 
sumę dofi nansowania 653,3 mln zł. 
Efektywność lokalnych benefi cjen-
tów wyniosła 47,7%. Tytuł Lidera 
Zmian przypadł Miastu Radom. 
Na drugiej pozycji uplasowała się 
Gmina Jastrząb, a na trzeciej gminy 
Głowaczów i Klwów.

Sukcesy wójta Gminy Jastrząb 
w realizacji inwestycji dzięki po-
zyskiwanym środkom unijnym, 
krajowym i wygospodarowywanym 

oszczędnościom, śledziliśmy od 
2015 roku. Zastał on gminę niedo-
inwestowaną, zadłużoną i zapewnia 
jej dynamiczny rozwój. 

W roku 2015 zrealizowane w niej 
inwestycje przedstawiały wartość 
tylko 605 023 zł, gdyż samorząd 
przeznaczył 350 tys. zł na odprawy 
dla nauczycieli, a kwotę 215 758 zł 
na spłatę zaległych kredytów i po-
życzek W roku następnym gmina 
Jastrząb zainwestowała już sumę 
2 687 853 zł, nie korzystając z kre-
dytów. Raty zaległych kredytów 
i pożyczek zmniejszyły jednak 
możliwości fi nansowe o 436 tys. zł. 
Rozpoczęła się budowa przedszkola 
i żłobka, wykonano termomoder-
nizację budynku PSP w Gąsawach, 
przebudowano drogi w Woli Li-
pienieckiej Dużej i Śmiłowie. Wy-
starczyło też środków własnych na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej centrum sportowo-rekreacyj-
nego w Jastrzębiu. 

Z pierwszej transzy kredytowej 
w kwocie 600 tys. zł gmina Jastrząb 
skorzystała dopiero w sierpniu 
2017 roku, mimo że w ubiegłym 
roku zrealizowała zadania inwe-
stycyjne wartości 3 161 658 zł, 
korzystając ze wsparcia unijnego 
i innych dotacji zewnętrznych. 
Duży zakres robót dotyczy dro-
gownictwa. Przebudowa 1,3 km 
odcinka drogi w Gąsawach kosz-
towała 1 228896,40 zł (na tę in-
westycję dostaliśmy od wojewody 
950 tys. zł, za co dziękuję), drogi 
w Nowym Dworze – 620 977,59 
zł (inwestycja była dofi nansowana 
z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych), ul. Leśnej w Jastrzębiu – 
197 777,87 zł, odcinka Śmiłów-

-Orłów – 189 tys. zł, a opracowanie 
dokumentacji odcinka drogi Wola 
Lipieniecka Duża-Kolonia Kuź-
nia – 64 599,60 zł. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego kosztowała 
415 272,47 zł, a stacji uzdatniania 
wody w Jastrzębiu – 136 161 zł. na 
drogę Gąsawy Rządowe (Kurkoć).
Wymieniliśmy kilka pozycji inwe-
stycyjnych z 25. zrealizowanych 
w 2017 roku.

– Rekord padnie z pewnością 
w 2018 roku – przewiduje wójt 
Andrzej Bracha. – W uchwalonym 
28 grudnia budżecie na inwesty-
cje przeznaczamy około 13 mln zł. 
Suma 7,5 mln zł jest przeznaczona 
na realizację projektu dotyczącego 
OZE. Pół miliona złotych otrzy-
mujemy na budowę kompleksu 
boisk w Jastrzębiu i 240 tys. zł 
oraz dofi nansowanie na powstanie 
przedszkola w Jastrzębiu. Przebu-
dować mamy 3 drogi. Przebu-
dowa drogi na odcinku Gąsawy 
Rządowe – Gąsawy Niwy popra-
wi bezpieczne dojście uczniów 
do szkoły. Przy szkole w Jastrzę-

gą techniczną możemy dojechać do 
Jastrzębia z odcinka nowo wybudo-
wanej drogi E-7.Do przebudowy jest 
też ul. Miła w Jastrzębiu. W Lipieni-
cach Górnych został przebudowa-
ny 1,4-kilometrowy odcinek drogi 
wojewódzkiej, za co marszałkowi 
należy się duże podziękowanie. 
Z WZDP podpisaliśmy umowę na 
przebudowę dalszych odcinków 
tej drogi: prowadzącego od stacji 
PKP do kościoła oraz prowadzą-
cego do centrum Jastrzębia. Gmi-
na sfi nansuje projekt nakładem 
około 130 tys. zł. Zapłacimy też za 
wykup gruntów. Ostatnio uregu-
lowaliśmy stan prawny około stu 
nieruchomości, w tym placu, na 
którym znajduje się siedziba Urzę-
du Gminy. Przygotowujemy się też 
do budowy drogi prowadzącej do 
węzła w Chustkach. W Jastrzębiu 
będziemy budować duży kompleks 
boisk. Porządkujemy stan prawny 
strażnicy i świetlicy OSP w Jastrzę-
biu, by móc wystąpić o środki na 
modernizację pomieszczeń. Opra-
cowaliśmy strategię rozwoju gminy 
i przygotowujemy się do studium 
jej zagospodarowania przestrzen-
nego, gdyż stworzy ono warunki 
do przyspieszenia i usprawnienia 
czasu rozpoczęcia zamierzonych 
budów, realizowanych przez ze-
wnętrznych inwestorów.

– Tak więc mamy ambitne za-
mierzenia rozwojowe, potrafi my 
zabiegać o pieniądze i dysponujemy 
już inicjatywnym, pomysłowym ze-
społem pracowniczym umiejącym 
zgłaszać i opracowywać projekty 
oraz przygotowywać proces inwe-
stycyjny. Bardzo dziękuję pracow-
nikom gminy za to, co już zrobili 
i co przyjdzie nam wspólnie realizo-
wać. Najważniejsze, że pracowicie 
rozwijamy gminę Jastrząb dla dobra 
jej mieszkańców – powiedział wójt 
Andrzej Bracha.   (M.K.) 

biu ułożymy bezpieczny chodnik, 
od strony Kuźni. Kolejny odcinek 
drogi to Jastrząb–Czerwienica 
w kierunku autodromu, skąd dro-
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Praca w Sulejówku, 
z zamieszkaniem, 

do dozoru i sprzątania.
Tel. 602 228 226.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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.

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

Staw Górny będzie 
perełką wodnej rekreacji

Pionki:

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego i burmistrz Pionek Romuald Zawodnik podpisali w siedzibie Delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego w Radomiu umowę o wsparcie sumą 5,3 mln zł projektu pt. „Modernizacja infrastruktury 
nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminowanie zjawisk kryzysowych oraz ożywienie 
społeczno-gospodarcze”. Realizacja projektu ma być zakończona jesienią bieżącego roku.

Rafał Rajkowski powiedział: 
– Kwota 5,3 mln zł przeznaczona 
jest na renowację terenów zmargi-
nalizowanych. Byłem nad Stawem 
Górnym i miałem możliwość prze-
konać się, że już obecnie ośrodek 
spełnia wiele funkcji rekreacyjnych 
i sportowych. Przyznane środki po-
zwolą uatrakcyjnić akwen. Gratulu-
ję, wierzę, że wszystkie wyłaniające 
się problemy zostaną w terminie 
pomyślnie rozwiązane.

 Burmistrz Romuald Zawodnik 
informował: – W Pionkach, w okre-
sie zmian ustrojowych, jeden po dru-
gim upadały zakłady przemysłowe, 
w tym „Pronit”. Powstała wielka dziu-
ra w rozwoju ekonomiczno-gospo-
darczym i społecznym miasta i jego 
okolicy. Przypomnę, że w okresie naj-
większego rozwoju przemysłu z za-
trudnienia członków rodzin w Pion-
kach utrzymywało się ok. 40 tysięcy 
mieszkańców miasta i okolicznych 
gmin. Przemysł sukcesywnie odbu-
dowujemy. Do społeczności dociera 
też świadomość, że Pionki, położone 
między Garbatką-Letnisko i Jedlnią-
-Letnisko, posiadają także unikatowe 
walory przyrodnicze, turystyczne, 
własne i znajdujące się blisko, po są-
siedzku. Stąd niedaleko przecież do 
Królewskich Źródeł, do Czarnola-
su, a Zagożdżonka, Radomka, Pilica 
i Wisła umożliwiają dotarcie do sieci 
szlaków wodnych kraju. Szkoda, że 
upadł trójkąt leśnej kolejki wąsko-
torowej.

– Na unowocześnienie Stawu 
Górnego miasto Pionki wydało 

w 2017 roku 600 tys. zł. Powstała 
tężnia solna, są plaże i zmoder-
nizowane boiska. – Ten ośrodek 
zaczął żyć i cieszyć. Środki, które 
otrzymujemy są olbrzymie. Ich 
prawidłowe zagospodarowanie 
pozwoli uczynić ze Stawu Gór-
nego ośrodek wodny o jaki nam 
chodziło – perełkę rekreacyjną 
regionu. A z Pionek, nowoczesny, 
atrakcyjny ośrodek turystyczny. Już 
w tym roku nad Stawem Górnym 
wypoczywali nie tylko mieszkańcy 
Pionek i okolic, lecz także Radomia 
i Warszawy. Spotykaliśmy także 
starachowiczan i gości z innych 
miast znanych z przedwojennego 
Centralnego Ośrodka Przemysło-
wego. Zanim powstała Wytwórnia 
„Proch”, z Pionek popłynęła energia 
do budujących się zakładów zbro-
jeniowym w Skarżysku, Staracho-
wicach i Stalowej Woli.

– Nie ułatwia rozwoju położenie 
Pionek na skraju dużego powiatu ra-
domskiego. Pozytywem jest jednak 
to, że w rewitalizację Stawu Górnego 
i jego otoczenia angażują się władze 
wojewódzkie, starostwo w Radomiu 
i miasto Pionki . Podziękowanie nale-
ży się marszałkowi Rafałowi Rajkow-
skiemu za podpisaną umowę. Staroście 
Mirosławowi Ślifi rczykowi za przy-
rzeczony remont drogi powiatowej 
przebiegającej obok Stawu Górnego. 
Doprowadzi do niego także ścieżka 
rowerowa. Duże wsparcie otrzymujmy 
od specjalistów, zapalonych wodnia-
ków i turystów działających w PTTK 
i Związku Żeglarskim. Obchodziły one 
jubileusz 90-lecia działalności. Harce-
rze pomagają od zawsze. Zaintereso-
wanie i pomoc dziennikarzy jest nam 
bardzo potrzebna. Zapraszamy do Pio-
nek – informował i zachęcał Romuald 
Zawodnik, Burmistrz Miasta Pionki.
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 Radni Gminy Policzna tradycyjnie uchwalają budżet jednogłośnie. I to przy pełnej frekwencji. 
Jak było tym razem – str.  3.

 Radni miasta i gminy Szydłowiec długo dyskutowali, lecz budżet uchwalili, choć nie wszyscy 
głosowali. Więcej na str.  2.

 Do Betlejem przybieżeli pasterze, a w Zwoleniu królowie, czy też mędrcy, również pojawili 
się pieszo. Co prawda, niektóre dzieci ujrzały pod koronami znajome twarze, ale cóż w tym 
złego. Było dostojnie i religijnie.

 W przytyckiej „Ar-
kadii” pstryknęliśmy też 
fotkę radnemu sejmiku 
Zbigniewowi Gołąbkowi. 
W sąsiedztwie Marszalka 
Adama Struzika, zajęty 
był rozmową z Waldema-
rem Urbańskim starostą 
zwoleńskim. Chyba nie 
przypadkowo. Są ziom-
kami .Więcej na str.  1.

 Sylwester na deptaku jest już w Radomiu tradycją. 31 grudnia przeważała widownia mło-
dzieżowa. Było głośno i kolorowo.

 Ludowcy ziemi radomskiej odbyli spotkanie w Przytyku w „Arkadii”. Na fotce, radny sej-
miku Leszek Przybytniak podczas żartobliwej wymiany zdań z burmistrzem Iłży, Andrzejem 
Moskwą. 

 Samorządowcy powiatu radomskiego, z gmin Jastrzębia i miasta Pionki wspólnie z wyko-
nawcami robót i przedstawicielami wojewody mazowieckiego przecinali wstęgę, przekazując 
ofi cjalnie do użytku ostatni odcinek drogi Brzóza–Radom. Wspólnie czynili starania, fi nan-
sowali jej budowę, więc nie mogło być inaczej. Krótki spacer asfaltową nawierzchnią też miał 
swoją wymowę.

 Radni uchwalający budżet gminy Jastrząb wiedzieli o sukcesie, jaki samorządowcy odnieśli 
w plebiscycie wojewódzkim, zostając liderem skuteczności. Więcej o tym – str.  5.

W Policznie jednogłośnie

P O ( d ) G L Ą D Y

Końcówka 2017 roku to nie tylko przygotowania do sylwestrowego szaleństwa. Samorządowcy gmin i powiatów mozolnie przygotowywali się do uchwalania 
budżetów 2018 roku. W Radomiu pierwsze podejście zakończyło się patem, lecz 15 stycznia będzie powtórka. W innych gminach było lepiej.

Podwójny sukces Gminy Jastrząb

Szydłowiec też ma budżet Kolorowy Sylwester w Radomiu

Trzej Królowie w Zwoleniu Spotkanie w „Arkadii”

Ziomkowie

Wspólnie


