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Budżet uchwalony 
prawie jednogłośnie

Radom: 

Stało się, nawet chyba wbrew przewidywaniom nowej większości w Radzie Miejskiej Radomia 
i obserwatorów sceny samorządowej tego miasta. Dla dotąd opozycyjnych benefi cjentów sukcesu, 
też w jakimś sensie było niespodzianką. Budżet miasta Radomia na 2018 rok został uchwalony 
w trzecim podejściu, wieczorem 30 stycznia, po burzliwych obradach sesji Rady Miejskiej.

Za budżetem głosowało 26 rad-
nych, w tym wszyscy PiS i PO, czte-
rej członkowie nowo utworzonego 
Klubu Radni Bezpartyjni (Kata-
rzyna Pastuszka-Chrobotowicz, 
Marcin Kaca, Dariusz Chłopicki, 
Andrzej Sobieraj), radny SLD Jan 
Pszczoła, radny Wspólnoty Samo-
rządowej Leszek Pożyczka. Jej dru-
gi radny Ryszard Fałek i Kazimierz 
Woźniak (Radomianie Razem) 
wstrzymali się od głosu.

Faktem jest, że powstała w koń-
cówce tworzenia projektu budżetu 
większość wprowadziła zmiany, 
jakie chciała. Czas pracował dla 
niej. Przypomnijmy, że grudnio-
wa budżetowa sesja zakończyła 
się remisem, co w praktyce było 
impasem. W drugim podejściu 
styczniowym projekt budżetu pre-
zydenta Radosława Witkowskiego 
został odrzucony stosunkiem gło-
sów 16:12. Wyglądało, że zareago-
wał grą na czas, czyli uchwalenie 
w lutym budżetu przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Rozwój sytu-
acji czyli umocnienie się opozycji, 
doprowadził jednak do zwołania 
sesji budżetowej 30 stycznia br.

Obrady były bardzo burzliwe, 
choć rozpoczęły się prezentacją 
informacji o przygotowywanych 
przez grono entuzjastów propozycji 

rewitalizacji Zamku Królewskiego 
w Radomiu. Część budżetowa 
rozpoczęła się dopiero po godzi-
nie 20. Padały obustronne zarzuty 

i wzajemne oskarżenia. Większość 
opozycyjna, skupiona wokół prowa-
dzącego obrady Dariusza Wójcika, 
odrzuciła wszystkie poprawki zgła-

szane przez radnych PO, bardzo 
zubożając Radomski Program 
Drogowy, przekreślając budowę 
parkingu przy szpitalu miej-
skim oraz parkingu i budowę 
rozjazdów przed Radomskim 
Centrum Sportu. Wprowadzi-
ła natomiast do planu sumę 
7 mln zł na budowę oddziału 
rehabilitacji szpitala miejskiego 
w Radomiu i 1 mln zł na doży-
wianie dzieci. Na przytoczony 
przez „stronę prezydencką” ar-
gument, że ta kwota nie wystar-
czy na obiecane ponad 14 tys. 
radomskich uczniom bułeczki 
z masłem i szklankę gorącego 
mleka, lecz najwyżej na suchą 
bułkę i szklankę wody, radny Jan 

Pszczoła zareagował żartem, że 
woli 1 milion złotych od zera.

Po przyjęciu poprawek, wbrew 
argumentom i sprzeciwowi rad-
nych PO i paru innych, prze-
wodniczący Klubu Radnych PiS 
Marek Szary zgłosił wniosek 
upoważniający prezydenta Ra-
domia do zaciągania pożyczek 
i kredytów na realizację przyję-
tych zadań, w tym poprzez obli-
gacje – atmosfera zelżała. Jeszcze 
bardziej po przegłosowaniu pro-
jektu budżetu. – Dobrze, że mamy 
budżet, ale wprowadzone zmiany 
cofają niektóre projekty na wiele 
lat –zareagował lakonicznie pre-
zydent Radosław Witkowski.

 (M.K.)

Radni klubów – bezpartyjni i PiS podczas sesji RM Prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydenci na sali obrad

Radni opozycji na zwołanej przez nich konferencji prasowej

Wiceprezydenci Radomia informują dziennikarzy o spotkaniach z radnymi opozycji
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NA CZASIE

Centrum Radom 
zwycięzcą 12. Memoriału 
im. Jacka Narożnika
KS Zamłynie Radom, przy współudziale Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
już po raz 12. zorganizował halowy memoriał im. zmarłego Jacka Narożnika, cenionego lekarza 
i ofi arnego działacza tego klubu.

Rozegrany 20 stycznia turniej 
otworzył Zygmunt Pluta, prezes 
zarządu KS Zamłynie Z.A. Kom-
bud S.A. witając małżonkę patrona 
Martę, jej córkę i jej syna Marcina 
oraz zawodników i gości. W tur-
nieju wzięło udział siedem drużyn 
z kategorii juniorzy starsi. Zwycię-
żyli piłkarze KS „Centrum” Radom.

 Turniej w hali sportowej Li-
ceum im. Polskich Noblistów 
(ul. 25 Czerwca 79) został rozegrany 
systemem każdy z każdym. Mogły 
w nim brać udział nie tylko klubo-
we drużyny, ale również osiedlowe, 
szkolne itp. Juniorzy „Centrum” 
wygrali pięć spotkań. Zremisowali 

jedynie z ZDZ Radom. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Zamłynia.

Królem strzelców został Patryk 
Pluta z Zamłynia, a za najlepszego 
zawodnika został uznany Tomasz 
Gielniowski (ZDZ). Mateusz Boch-
niewski („Centrum”) okazał się naj-
lepszym bramkarzem. 

Końcowa kolejność: 1. Centrum 
Radom, 2. Zamłynie Radom, 3. ZDZ 
Radom, 4. Zorza Kowala, 5. Zamły-
nie II Radom, 6. Powała Taczów, 
7. Ostrowiec Świętokrzyski.

Zawodnicy zwycięskiego Centrum: 
Bochniewski, Strzelecki, Jedynak, 
Tworzewski, Pacyna, Kasprzyk, 
Hebda, Podkowa.

Pożegnanie harcmistrza 
Henryka Marciniaka
W sobotę, 20 stycznia, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu i na miejscowym 
cmentarzu parafi alnym, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. harcmistrza Henryka Marciniaka.

Druh Henryk Marciniak mło-
dość i dorosłe życie poświęcił har-
cerstwu i wychowaniu młodzieży 
nie tylko ziemi radomskiej. Dlatego 
harcerze i ich poczty sztandarowe, 
w tym Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP im. Wł. Broniewskiego, nada-
wały ton Jego pożegnalnej, ostatniej 
drodze. Mimo zimowej aury, przy-
było wielu wychowanków. Przyje-
chali do Zwolenia z Radomia oraz 
wielu powiatów i gmin. Komen-
dant Mazowieckiej Chorągwi ZHP, 
hm Michał Bagiński wydał rozkaz 
specjalny przypominający zasługi 
i ogłaszający żałobę dla harcerzy 
Mazowsza. Oto jego brzmienie:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 
w dniu 17 stycznia 2018 r. w wieku 
73 lat w Zwoleniu zmarł harcmistrz 
Henryk Marciniak, członek ZHP 
od 1957 roku, zasłużony instruktor 
Chorągwi Radomskiej ZHP i Cho-
rągwi Mazowieckiej ZHP. Wieloletni 
członek Komisji Rewizyjnej Hufca 
Radom-Miasto, Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi Radomskiej i Mazowiec-
kiej ZHP, członek Centralnej Komisji 
Rewizyjnej ZHP.

W minionym okresie był dru-
żynowym Harcerzy Strażaków 
w Wieniawie. W latach 1970–1972 
komendantem Hufca Przysucha, 
1972–1974 komendantem Hufca 
Kozienice, 1974–1975 komendan-
tem Hufca ZHP Radom-Miasto.

Za swoją aktywną działalność 
harcerską został odznaczony Srebr-
nym i Złotym Krzyżem „Za Zasłu-
gi dla ZHP”, Odznaką i Honorową 
Plakietką Odznaki Chorągwi Ma-
zowieckiej ZHP im. Władysława 
Broniewskiego.

Cześć Jego Pamięci!
Druhny i druhowie, zuchy, harce-

rze i instruktorzy Chorągwi Mazo-
wieckiej ZHP. Ogłaszam żałobę do 
dnia 31 stycznia 2018 roku.

CZUWAJ!

O pracowitości i skromności 
przejawianej w działalności wy-
chowawczej ZHP oraz innych 
walorach osobistych nad mogiłą 
hm Henryka Marciniaka, przypo-
minali słowem, pieśnią i muzyką 
przyjaciele, przekazując kondo-
lencje Małżonce Bożenie z domu 
Małkiewicz i rodzinie. W imieniu 
harcerzy ziemi radomskiej uczynił 
to hm Bartosz Bednarczyk, Komen-
dant Hufca ZHP Radom-Miasto, 
z upoważnienia władz samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
i powiatu radomskiego, repre-
zentowanego m.in. przez druha 
Tadeusza Nowickiego – wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu oraz 
grona przedstawicieli organizacji 
i instytucji, kondolencje małżonce 
złożył Zbigniew, przewodniczący 
Komisji Edukacji, Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego Sejmiku Ma-
zowieckiego. Przekazujący kon-
dolencje w imieniu m.in. druha 
Jerzego Osmólskiego z Szydłowca 
przypomniał zamiłowania Henryka 
Marciniaka do wędrówek w ramach 
Stowarzyszenia Schronisk Młodzie-
żowych Ziemi Radomskiej, które 
zainicjował i poświęcił się im bez 

reszty. Poetka, hm Anna Łęcka na-
pisała wzruszający wiersz. Po mo-
dlitwie i złożeniu trumny w grobie 
rodzinnym, pokrytym kobiercem 
kwiatów i wieńców, oświetlonym 
zniczami, znad mogiły nadal do-
chodziły hejnałowe tony trąbek 
i rzewne melodie skrzypek. 

 (MK)

Memoriał rozpoczęty

Uwadze sędziego nic nie ujdzie Przebieg rozgrywek śledzą organizatorzy i goście memoriału

Żegnaj Druhu, Komendancie i Przewodniku

W latach 1975–1983 pełnił funk-
cję komendanta Chorągwi Radom-
skiej im. Jana Kochanowskiego. Był 
członkiem Kręgu Instruktorskiego 
„Konary”.

Druh Henryk Marciniak był wie-
loletnim pracownikiem Kuratorium 
Oświaty w Radomiu, a od 1999 roku 
Starostwa Powiatowego w Radomiu, 
na stanowisku Naczelnika Biura 
Rady Powiatu.

Takim Cię Druhu zapamiętamy

Z prochu żeś powstał i w proch się obrócisz
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Współpraca ma sens
Wywiad z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

 Panie Marszałku, jesteśmy już na 
półmetku wdrażania Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020. Zostało niewiele czasu 
na spożytkowanie unijnych środków. 
Czy nie obawia się Pan, że nie uda się 
ich w pełni zagospodarować?

– Jestem o to całkowicie spokoj-
ny. Realizacja RPO idzie pełną parą. 
Podpisywane są kolejne umowy, 
realizowane kolejne inwestycje. 
W konkursach, które przeprowadzi-
liśmy, zaangażowaliśmy już ponad 
90 proc. wszystkich przyznanych środ-
ków. Z kolei podpisaliśmy już umowy 
na blisko połowę tych środków, czyli 
około miliard euro. To jest bardzo do-
bry wynik. Przed nami rozstrzygnięcie 
ogłoszonych w zeszłym roku konkur-
sów i ogłoszenie kolejnych.
 A jak szansę na unijne fundusze wy-

korzystują samorządy z subregionu 
radomskiego?

– Są jednymi z najaktywniejszych 
w województwie. W sumie, w tej 
perspektywie, zatwierdzono do dofi -
nansowania już 348 złożonych przez 
nich wniosków. Podpisano nato-
miast 284 umowy, dzięki którym sa-
morząd Mazowsza przekaże do sub-
regionu ponad 426 mln zł. A trzeba 
pamiętać, że każde dofi nansowanie 
jest efektem ciężkiej pracy i zaanga-
żowania wnioskodawców.
 Od 1 stycznia br. Mazowsze to dwie 

jednostki statystyczne – Warszawa wraz 
z dziewięcioma powiatami oraz reszta 
województwa. Co to oznacza dla nas?

– Podział statystyczny Mazowsza 
otwiera nam furtkę do unijnych fun-
duszy w nowej perspektywie. Uwa-
żam, że to wielki sukces. Zabiega-
łem o to, abyśmy mogli pozyskać po 
2020 r. jak największą pulę środków, 
ale też dobrze ukierunkować inwe-
stycje. Łatwiej jest przekonać na-
szych partnerów z UE do pewnych 
inwestycji, jeżeli możemy pokazać 
tempo rozwoju w poszczególnych 
częściach regionu, niż pokazywać je 
przez pryzmat całego województwa, 
które jest przecież bardzo zróżnico-
wane. Nie przespaliśmy swojej szan-
sy i udało się. Od 1 stycznia br. Unia 
Europejska postrzega nas jako dwie 
jednostki o różnych potrzebach 
i tempie rozwoju. Statystyczne bo-
gacenie się Mazowsza, w dużej mie-
rze wynikające z potencjału stolicy, 
mogło doprowadzić do radykalne-
go zmniejszenia środków unijnych 
dla naszego regionu. Na szczęście 
Komisja Europejska przyjęła nasze 
argumenty, że innego wsparcia po-
trzebuje stolica i okoliczne powiaty, 
a innego – reszta województwa. 
Dzięki temu Mazowsze będzie mo-
gło dalej inwestować i rozwijać się, 
także po 2020 r. I to trzeba mocno 
podkreślić.
 Unia Europejska już przygotowuje 

się do konsultacji dotyczących polity-
ki spójności po 2020 r. Czy Mazowsze 
jest gotowe do negocjacji?

– To ważny moment, bo Komi-
sja Europejska przedstawi pierwsze 
założenia na temat budżetu na lata 

2021–2027. Mazowsze także przygo-
towuje się do tych negocjacji, bo od 
nich zależeć będzie to, jakie wsparcie 
otrzymamy. Potrzeb jest wciąż bar-
dzo dużo, więc będziemy o te fundu-
sze walczyć. Trudno wyobrazić sobie 
realizację inwestycji jedynie z wła-
snych środków. Unijne dofi nanso-
wania, które otrzymujemy w ramach 
polityki spójności przeznaczamy na 
modernizację naszych dróg, szkół, 
szpitali czy miast. Pomagają one 
również rozwijać przedsiębiorczość 
i wspierają badania tak, aby nasz re-
gion był innowacyjnym liderem nie 
tylko w Polsce, ale i w UE. Co waż-
ne, przed nową perspektywą, każdy 
z nas ma wpływ na przeznaczenie 
tych pieniędzy. Komisja Europejska 
apeluje do wszystkich mieszkańców 
UE o zabranie głosu w tej sprawie. 
Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy 
– zarówno przedstawiciele urzędów, 
jak i osób fi zycznych, przedsiębior-
ców, ośrodków naukowych, insty-
tucji kultury, szpitali, organizacji 
pozarządowych itp. W tym celu 
przygotowano ankietę, która za-
mieszczona jest na stronie Komisji 
Europejskiej (https://goo.gl/G5Cf8c, 
z listy po prawej stronie dwukrotnie 
należy wybrać język polski). Zachę-
cam wszystkich do jej wypełnienia. 
Można to zrobić do 8 marca br. 
 Szansę na pieniądze z Unii Euro-

pejskiej mamy. A na środki z budżetu 
Mazowsza?

– Oczywiście, i to duże. Budżet 
Mazowsza na ten rok jest naprawdę 
bardzo dobry. Będziemy budować, 

remontować i wyposażać. Ponad 
101 mln zł trafi  do subregionu ra-
domskiego. Znaczną część zapla-
nowanych na ten rok wydatków 
inwestycyjnych zajmie rozbudo-
wa infrastruktury drogowej. Tutaj 
subregion radomski może liczyć 
na ponad 80,2 mln zł. Ponadto 
samorządy z południowego Ma-
zowsza będą mogły ubiegać się też 
o wsparcie inwestycji drogowych 
w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Dróg Lokalnych. 
Na ten cel w budżecie Mazowsza 
zarezerwowaliśmy 50 mln zł. Środ-
ki z budżetu Mazowsza trafi ą też do 
radomskich placówek zdrowotnych 
– Mazowieckiego Szpitala Specja-
listycznego oraz SWPZZPOZ im. 
dr Barbary Borzym. W sumie 
otrzymają ponad 8,5 mln zł. Po-
możemy także zmodernizować bu-
dynek Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących. 
Inwestycje nie ominą też instytucji 
kultury, które w sumie otrzymają 
ponad 11,5 mln zł. Mówię tu m.in. 
o Muzeum Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych w Szydłowcu, do 
którego trafi  5 mln zł na budowę 
nowej siedziby oraz o Muzeum 
Wsi Radomskiej, które zainwestuje 
ponad 5,4 mln zł na realizację pro-
jektu „Wokół wiejskiej zagrody”. 
Nie zabraknie środków z budżetu 
Mazowsza także dla organizacji po-
zarządowych oraz jednostek OSP.
 Z reguły potrzeby społeczne wy-

przedzają możliwości ich zaspoka-

jania. Jedną z takich potrzeb jest 
skuteczna walka ze smogiem, który 
mieszkańcom miast, w tym także 
Radomia, dał się we znaki także 
w ostatnich tygodniach. 

– Smog to nasza wspólna sprawa, 
dlatego wspólnymi siłami musimy 
z nim walczyć. Od 11 listopada 2017 r. 
mamy już dla Mazowsza uchwałę 
antysmogową. To ważny dokument, 
który wyznacza kierunek zmian, ale 
nie od razu zmieni on nasze powie-
trze w krystalicznie czyste. Abyśmy 
mogli coś osiągnąć, potrzebne jest 
wsparcie i zaangażowanie rządu, 
o co po raz kolejny apeluję. Nie da 
się pokonać smogu w pojedynkę. 
A do wsparcia mieszkańców musi-
my przygotować się już dzisiaj. Na 
ten rok zaplanowaliśmy dwa unijne 
konkursy na kilkanaście milionów 
złotych np. na wymianę pieców. Jed-
nak, aby walka ze smogiem przy-
niosła efekty, trzeba połączyć siły 
i podjąć szereg kroków. Uchwała 
antysmogowa jest tym pierwszym. 
A pozostało jeszcze dużo pracy 
– trzeba poprawić jakość paliwa, 
wymieniać stare piece na nowe, 
przyłączać kolejne części miasta do 
ogrzewania miejskiego albo wpro-
wadzać gazyfi kację. Mamy coraz 
więcej dobrych przykładów takich 
zmian. Powtórzę jednak jeszcze raz 
– sami samorządowcy nie dadzą so-
bie z tym rady.
 Ostatnio w naszym subregionie na 

tapecie jest temat radomskiego lotni-
ska. Niedawno prezes PPL, prezydent 
Radomia i prezes Portu Lotniczego Ra-

dom podpisali list intencyjny w spra-
wie zainwestowania dużych środków 
w lotnisko cywilne w Radomiu. W za-
łożeniu, dzięki temu wsparciu, lotnisko 
będzie mogło się rozwijać. Czy Pana 
zdaniem jest to pomysł realny?

– Oczywiście kibicuję portowi 
lotniczemu w Radomiu. Nigdy nie 
byłem przeciwny jego powstaniu, 
natomiast przestrzegałem ówczesne 
władze Radomia, że jest to bardzo 
ryzykowna inwestycja. Mam na-
dzieję, że list intencyjny faktycznie 
okaże się bodźcem, który ożywi ra-
domskie lotnisko. Mocno trzymam 
kciuki, żeby wsparcie, które oferuje 
przedsiębiorstwo Porty Lotnicze 
było realne i przyniosło oczekiwane 
efekty. Bo Radom na to zasługuje, 
zwłaszcza, że pomimo wielu prze-
stróg, politycy PiS-u zainwestowali 
w ten port olbrzymie pieniądze pu-
bliczne. Dzisiaj PiS poczuł się za to 
odpowiedzialny, a PPL, który jest 
partnerem rządowym, chce pomóc. 
I bardzo dobrze. Jako marszałek wo-
jewództwa będę się z pozytywnym 
zainteresowaniem przyglądał dal-
szemu rozwojowi sytuacji.
 Panie Marszałku, ten rok jest dla 

samorządów ważny, nie tylko ze 
względu na nadchodzące wybory. 
Samorządy powiatowe i wojewódzkie 
świętują 20-lecie swojego funkcjo-
nowania. Jak Pan ocenia ten czas?

– To powód do dumy i potwier-
dzenie, że samorządy spełniają swoje 
zadania. To, jak zmieniła się Polska 
i samo Mazowsze to efekty ciężkiej 
pracy samorządowców. Mówię tutaj 
nie tylko o samorządzie wojewódz-
twa, ale też samorządach powiato-
wych, gminnych i sołectwach. To 
samorządy najszybciej diagnozują 
potrzeby mieszkańców i sukcesywnie 
je realizują. Jesteśmy po prostu blisko. 
Budując Mazowsze, wciąż udowad-
niamy, że solidarność, pomocni-
czość i budowanie dobra wspólnego 
ma sens. Osobiście jestem związany 
z samorządem praktycznie od same-
go początku jego funkcjonowania. 
Pamiętam jeszcze, jak w atmosferze 
ciężkiej pracy i olbrzymiej nadziei 
tworzyliśmy coś zupełnie nowego 
– wspólnoty lokalne, które mogły 
wreszcie decydować o tym, co się 
u nich dzieje. Powiatom i wojewódz-
twom przekazywano kolejne zadania 
i usługi publiczne. Po tych dwóch de-
kadach widać, że przyniosło to pozy-
tywne efekty. Regiony stale inwestują 
w rozwój, rozdysponowują fundusze 
unijne i prowadzą liczne inwestycje. 
Udogodnienia dla przedsiębiorców, 
przygotowywanie terenów pod inwe-
stycje, czy też kierowanie nakładów 
fi nansowych do środowisk nauko-
wych i badawczych to również do-
mena samorządów.
 Czego możemy życzyć samorzą-

dowcom z okazji tak pięknego jubi-
leuszu?

– Przede wszystkim dużo zdro-
wia i sił. Bo zaangażowania i dobrej 
energii nam nie brakuje.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
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Złote gody 
w Błędowie
Uroczystość rozpoczęła się tak jak ponad 50 lat temu, w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem Opieki św. Józefa, tym razem przed 
ks. wikariuszem Pawłem Szymborskim, od podania sobie dłoni 
i złożenia przysięgi małżeńskiej. I tak jak przed laty towarzyszyli 
im najbliżsi. Co prawda już nie rodzice, ale dzieci, wnuki 
i prawnuki. 50 lat minęło jak mgnienie oka.

– Ta uroczystość jest ponad-
przeciętna – powiedział wójt Gmi-
ny Błędów Marek Mikołajewski. – 
Wręczony wam dzisiaj medal „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, 
nadany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, to nie wyróż-
nienie za jednorazowy uczynek, 
za bohaterstwo. Przeżyć wspólnie 

ponad 50 lat, w doli i niedoli, na 
to trzeba i odwagi, i bohaterstwa. 
Wiele lat temu weszliście na tę 
wspólną drogę życia, która nie za-
wsze była usłana różami. Pobrali-
ście się w czasach trudnych i wy-
trwaliście. Jesteśmy z was dumni. 
Chcę państwu życzyć jak najwięcej 
następnych jubileuszy. 

Życzeń było wiele w tym dniu. 
Od posłów na Sejm Mirosława 
Maliszewskiego i Dariusza Bąka 
i Krzysztofa Murawskiego kierowni-
ka delegatury Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Radomiu, któ-
ry powiedział do jubilatów: 

– Jest mi bardzo miło w imieniu 
Prezydenta Polski oraz wojewody 

mazowieckiego Zdzisława Sipiery 
złożyć państwu najserdeczniejsze 
życzenia. Ta piękna uroczystość, 
państwa jubileusz, rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele parafi alnym. 
Dziękowaliśmy Panu Bogu za lata 
waszego małżeństwa. Na pewno 
nie bylibyście państwo tu dziś gdy-
by nie wiara w Boga, nie wiara w to, 
że razem ślubując 50 lat temu ślu-
bowaliście sobie wzajemnie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską 
i dzisiaj, po tych latach chcemy wam 
podziękować za to wasze życie, za 
to że naszej Ojczyźnie służycie, 
wychowujecie dzieci, wnuki, może 
już i prawnuki. 50 lat temu, to nie 
były tak łatwe czasy jak dziś. Żyło 
się o wiele trudniej, o wiele ciężej, 
ale wy, wspólnie jako małżonkowie, 
pokonywaliście wszystkie trudności 
i przeciwności. W dzisiejszym świe-
cie, gdzie tak często rodziny się roz-
padają z byle błahych powodów, wy 
trwacie nadal. Dajecie piękny przy-
kład, jak można wspólnie być razem, 
służyć sobie nawzajem. W imieniu 
Prezydenta, w imieniu wojewody 
i własnym życzę państwu długich lat 
życia w zdrowiu, szczęściu, pomyśl-

ności, w radości cieszenia się swoimi 
bliskimi. Żebyście mieli poczucie, że 
nadal jesteście nam potrzebni. Jeste-
ście pięknym przykładem i wzorem 
na to, że w rodzinie, w małżeństwie 
można trwać. 

Leszek Przybytniak, radny sejmi-
ku województwa mazowieckiego, 
powiedział:

– Trzeba zastanowić się nad 
pewną refl eksją. Wy jesteście solą 
tej ziemi. Jesteście tą wartością nie-
odwracalną, która tę ziemię budo-
wała. Budowaliście tę naszą lokalną 
ojczyznę. Dziękujemy wam za to, że 
jesteście przez tyle lat razem, że wa-
sze rodziny są bardzo wartościowe, 
bo wy właśnie te rodziny budowa-
liście. Dziękuję wam, w imieniu sa-
morządu województwa mazowiec-
kiego, swoim własnym, jak również 
w imieniu marszałka Adama Struzi-
ka. Składam wam ogromne podzię-
kowanie, właśnie za te lata spędzone 
w pracy, w znoju, ale i w radości. 
W radości rodzinnej i społecznej, 
i życzę by państwo razem ze swoimi 
rodzinami do tych najpóźniejszych 
lat zawsze byli, zawsze pracowali 
i zawsze byli uśmiechnięci.

Msza święta rozpoczęła uroczystość „Złotych godów” Przeżyć wspólnie 50 lat, na to trzeba i odwagi i bohaterstwa – powiedział wójt Marek Mikołajewski

Wójt Marek Mikołajewski zna wszystkich, toteż z każdym zamienił kilka słów Ostatnie przygotowanie przed wielką chwilą wręczenia medali „Sto lat” zaśpiewali wszyscy

Jubileuszowy tort Wszyscy dobrze się bawili
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Medale, kwiaty, pamiątkowe 
dyplomy wręczali jubilatom: wójt 
Marek Mikołajewski, Krzysztof 
Murawski, Leszek Przybytniak 
oraz przedstawiciele Rady Gmi-
ny Błędów wiceprzewodniczący 
Marek Kowalczyk i Dariusz Ry-
bak oraz Ewa Bicz kierownik USC 
w Błędowie.

Po tej uroczystej, ofi cjalnej chwi-
li rozpoczęła się „weselna” biesia-
da przy suto zastawionych stołach 
i zabawa, którą przerwał na chwi-
lę wjazd płonącego tortu. Dużym 
powodzeniem cieszył się również 
tradycyjny wiejski stół. 

Do tańca przygrywał muzyk 
Arek Karbowiak, który zaintono-
wał „Sto lat”, może już nie mło-
dym wiekiem, ale zapewne du-
chem, parom małżeńskim. Dużą 
niespodzianką było dla jubilatów 
wskrzeszenie tradycji ślubnego 
zdjęcia, które każda para mogła 
wykonać w fotobudce Jakuba Kra-
jewskiego. 

Wszyscy bawili się doskonale, 
choć może nie do białego rana, tak 
jak przed 50. laty. 

 Jacek LombarskiObowiązkowe grupowe zdjęcie jubilatów

Odznaczeni „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”
 Leokadia i Stefan Bartnikowie  Barbara i Marian Biedrzyccy  Elżbieta i Tadeusz Florczak 

 Barbara i Stanisław Gnatowscy  Janina i Ludwik Gołuchowie  Barbara i Tadeusz Jagiełło 

 Wanda i Stanisław Kaleta  Genowefa i Stanisław Kaźmierczakowie  Wanda i Stanisław Kowalscy 

 Jadwiga i Andrzej Leguccy  Zofi a i Jerzy Michalakowie  Teresa i Zygmunt Michalakowie 

 Krystyna i Jan Mikułowie  Barbara i Franciszek Nowakowscy  Jadwiga i Władysław Parjaszewscy

 Władysława i Teofi l Pawlakowie  Marianna i Jerzy Peć  Zofi a i Władysław Pieczątkowscy 

 Jadwiga i Tadeusz Płuciennikowie  Zofi a i Stanisław Pośniakowie  Jadwiga i Jerzy Raczyńscy 

 Pelagia i Jan Stępniowie  Krystyna i Zdzisław Strulakowie  Halina i Marian Witeccy 

 Helena i Marian Wojtczakowie
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Kobieta (samotna – emerytka) 
do sprzątania i dozoru. Praca na stałe 
w Sulejówku. Mieszkanie służbowe. 

Tel. 602 228 226

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.

Rodzinnie i patriotycznie
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy 
nie śpiewają…”. Przedstawiony cytat jest absolutnie autentyczny, o czym mogliśmy się przekonać 
w niedzielę 21 stycznia, w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek, gdzie odbył się koncert 
BYWAJ DZIEWCZĘ... czyli wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

Celem spotkania było uczczenie 
155. rocznicy Wybuchu Powstania 
Styczniowego. Rolę przewodni-
ków muzycznych przyjęły duety 
rodzinne. Opracowanie muzyczne 
i akompaniament – Danuta Klepa-
czewska.

Koncert rozpoczęła pieśń 
„Bywaj dziewczę zdrowe” 
w wykonaniu Agnieszki Sobutki– 
Klepaczewskiej oraz Ingi Klepa-
czewskiej, które wprowadziły słu-
chaczy w świat powstańczych walk 
i żołnierskich rozterek. Następnie 
mogliśmy usłyszeć krakowiaka 
„Płynie Wisła, płynie”, również 

w wykonaniu mamy i córki, tym ra-
zem w rolę przewodników wcieliły 
się Karolina Berus i Alicja Berus. 
Kolejną wspólnie śpiewaną pie-
śnią była wszystkim znana „Biała 
Róża”, którą zaintonowały Magda-
lena Nowacka oraz Zofi a Nowacka. 
Utwór „Pierwsza Kadrowa” podbił 
serca słuchaczy dzięki wdzięcz-
nemu duetowi sióstr Karoliny 
i Pauliny Buczek, które radośnie 
zaśpiewały do gitarowego akom-
paniamentu w wykonaniu ich taty 
– Andrzeja Buczka. Następnie 
w nostalgiczny nastrój wprowadzi-
ły Barbara Gadowska oraz Zuzanna 
Gadowska piosenką partyzancką 
z okresu II wojny światowej 
„Deszcz jesienny”. Kolejny utwór 
powstańczy „Pałacyk Michla” wy-
konany przez Waldemara Sobut-
kę i jego wnuka Tymona Sobutkę 
w piękny sposób ukazał przeka-
zywanie patriotycznych wartości 
z pokolenia na pokolenie. Duet 
Agnieszki Banaszczyk z synem 

Krzysztofem udowodnił, że pieśni 
patriotyczne nie tylko śpiewane 
są w sposób podniosły i poważny, 
ale również można wykorzystać 
w nich energię i temperament, 
o czym przekonaliśmy się po wy-
słuchaniu utworu „Serce w pleca-
ku”. Następnym utworem był marsz 
„Pieśń Strzelców” wykonany przez 
typowo męski duet ojca z synem 
czyli Michała i Jakuba Rosę. Na 
zakończenie wszyscy wykonawcy 
wspólnie zaśpiewali pieśń powstań-
czą znaną niegdyś jako „Marsz 
Czachowskiego”, a dziś znaną jako 
„Marsz Polonia”.

Inicjatywa przyciągnęła licz-
nych słuchaczy mających chęć 
w ten wyjątkowy sposób uczcić 
pamięć o Powstaniu Styczniowym. 
Publiczność żywo włączała się do 
śpiewania, dzięki czemu wyraźnie 
wyczuwało się ducha patriotyzmu 
i wspólnoty.

 Żaneta Sasin
fot. Marcin Banaszczyk

ASF niepokoi rolników
Na styczniowej sesji Rady Powiatu w Radomiu radni sprawnie i bez większych kontrowersji 
przyjęli 19 uchwał.

Więcej emocji i dyskusji wzbu-
dził jeden z wątków 25 punktu 
obrad: wolne wnioski i oświadcze-
nia. Radny klubu PSL Antoni Dzik 
poruszył ważny, a mało nagłaśnia-
ny, problem rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej – afrykańskiego 
pomoru świń, akcentując związa-

ne z tym niebezpieczeństwa dla 
ludzi i zwierząt. Jednym z nieod-
powiedzialnych zachowań jest 
zostawianie w lesie przez polują-
cych wnętrzności wypatroszonego 
dzika. 

Inny przykład lekkomyślnego 
postępowania przytoczył natomiast 

radny Marian Wikło, który poin-
formował, że odławiane ostatnio 
z okolic miast żywe dziki były bez 
badań w kierunku ASF wywożone 
i wypuszczane w inne rejony kraju. 

– Taka sytuacja bardzo niepokoi 
rolników – powiedział M. Wikło – 
i czas, by się ktoś tym zajął.   (m)

Czy to troska, czy otwarta 
kampania wyborcza?

KOMENTARZ

Ledwie rozpoczął się 2018 rok, a już pewne kręgi rozpoczęły marsz po władzę w naszym samo-
rządzie. Bo czym, jeśli nie początkiem kampanii, jest wzmożona aktywność tych, którzy przez 
całą kadencję nie grzeszyli nadmiarem inicjatywy, wręcz przeciwnie, najczęściej wstrzymywali 
się od głosu podczas debat i głosowań nad ważnymi dla lokalnej społeczności sprawami?

Na terenie całej gminy Jasieniec, 
na tablicach ogłoszeniowych, na 
drzewach i słupach, pojawiła się 
odezwa skierowana do „Szanow-
nych rolników”. Jej, przynajmniej 
ofi cjalny, autor – Przewodniczący 
Gminnego Oddziału Solidarności 
Rolników Indywidualnych Andrzej 
Wiśnik, ubolewa nad „krzywdą”, 
jaką Rada Gminy wyrządziła rolni-
kom wprowadzając nowy podatek. 
I tu należy się słowo komentarza. 
Jest to kłamstwo. Rada Gminy nie 
ma bowiem uprawnień wprowa-
dzania jakichkolwiek podatków. 
W naszym porządku prawnym jest to 
uprawnienie parlamentu. Natomiast 
prawdą jest, że Rada Gminy zmieniła 
swoją uchwałę, na mocy której rol-
nicy w naszej gminie zwolnieni byli 
z płacenia podatku od nierucho-
mości od budynków mieszkalnych. 
Takie zwolnienie funkcjonowało od 
lat. I od lat trwała także dyskusja na 
forum rady na ten temat. Stawka 
tego podatku wynosi 77 groszy za 
metr kw. powierzchni użytkowej. 
Ta krzywda to przeciętnie podatek 

o wartości ok. 100 zł od gospodarstwa, 
rozłożony na 4 raty. Rzeczywiście jest 
to kwota, która większość naszych 
gospodarstw doprowadzi do ruiny. 
W skali gminy podatek ten to kwota 
ok. 95,5 tys. zł. Dodatkowo o taką 
samą kwotę wzrośnie subwencja wy-
równawcza z budżetu państwa. Ra-
zem jest to już kwota ponad 190 tys. zł 
dodatkowych wpływów do budżetu 
gminy. I jeszcze jedna kwestia z tego 
listu do „Szanownych rolników”, która 
budzi mój szczególny sprzeciw. Au-
tor pozwala sobie imiennie wymienić 
osoby, „które chcąc przypodobać się 
wójtowi”, głosowały za zniesieniem 
ulgi. No cóż, nie jest to objęte tajem-
nicą. Ale co wspólnego ma sprawa 
podatków w gminie z wiarą i religij-
nością radnych? „(…) uczęszczają 
do kościoła, przystępują do komunii”. 
A może głosowanie za tą uchwałą, 
która niweluje jawną nierówność 
w traktowaniu podatników w gminie 
to grzech? Pan Andrzej Wiśnik su-
geruje w ten sposób, że ten podatek 
w jakiś sposób potrzebny jest wójtowi. 
No to już całkowite pomieszanie po-

jęć i celowe wprowadzanie w błąd ad-
resatów odezwy. Przecież podatek od 
nieruchomości, w tym także od bu-
dynków mieszkalnych rolników, jest 
dochodem gminy a nie dochodem 
wójta. Czy będzie on w gminie funk-
cjonował czy nie, ma wpływ na to ile 
dróg będzie można wyremontować, 
ile zbudować wodociągów, ile zainsta-
lować nowych punktów oświetlenia 
ulicznego, itd. A na koniec dywagacje, 
czy to są „prawdziwi Polacy”. Za ko-
mentarz do tej kwestii niech posłuży 
takie skojarzenie. W pewnym pięk-
nym państwie był kiedyś przywódca, 
który nazywał się Ajatollah Chome-
ini. On też uzurpował sobie prawo do 
oceny tego, kto zasługuje na miano 
prawdziwego Irańczyka oraz dobre-
go wyznawcy Islamu i Allaha. Czym 
to się skończyło? Wystarczy wpisać 
w internetowej wyszukiwarce hasło 
„Iran, ustrój polityczny”.

Komentarza wymagają także spra-
wy poruszane na zebraniu wiejskim 
w Gośniewicach dnia 14 stycznia br. 
Ale o tym w następnym wydaniu ty-
godnika. Marek Pietrzak
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Truskawka 
w roli głównej
Tradycją w gminie Jasieniec stały się już doroczne konferencje 
poświęcone uprawie truskawek nazywanych umownie 
„Konferencjami truskawkowymi”.

– Witam państwa na kolejnej 
i jak widać potrzebnej, co wynika 
z frekwencji, konferencji poświę-
conej truskawce – powiedział wójt 
gminy Jasieniec Marek Pietrzak. 
– Oczywiście to jest tylko uprosz-
czenie. Poświęcamy ją truskawce, 
bo przy okazji poruszanych jest 
wiele innych tematów, które intere-
sują i dotyczą producentów rolnych 
z naszego terenu. Witam szczegól-
nie tych, którzy już po raz kolejny 
uczestniczą w konferencji. Witam 
uczestników z terenu gminy Jasie-
niec i nie tylko, także z terenów 
ościennych. Bardzo się cieszymy, 
że trafi liśmy w państwa gust i czu-
jecie potrzebę spotykać się tutaj raz 
w roku po to, aby podyskutować 
o tych ważnych dla państwa proble-
mach. Życzę abyście z tego dzisiej-
szego spotkania wynieśli nie tylko 
ulotki, ale przede wszystkim prze-
konanie, że warto w gospodarstwie 
stawiać na nowoczesność, warto je 
rozwijać, warto w tych gospodar-
stwach pracować na swoje dobro, 
na dobro swoich rodzin i następ-
nych pokoleń.

Ogólnie w tematykę tegorocznej 
konferencji wprowadził uczestni-
ków Janusz Miecznik, dyrektor ds. 
marketingu fi rmy AGROSIMEX.

Konferencję rozpoczął wykład 
przedstawiciela firmy AGROSI-
MEX Michała Malickiego, który 
podsumował produkcję truska-
wek w sezonie 2017. Omówił sze-
roko największe wyzwania zeszłego 
roku, którymi były przemarznięcia 
na przełomie kwietnia i maja, cho-
roby – głównie szara pleśń i mącz-
niak, a także deszcze we wrześniu 
i październiku, które spowodowa-
ły zalanie plantacji. Zaprezentował 
również ofertę środków ochro-
ny oraz nawozów dla truskawek. 
Wykładowca zapowiedział także 
otwarcie Laboratorium Instytutu 
Agronomicznego Hortico w Grój-
cu.

Dr hab. Zbigniew Jarosz z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie przestrzegł, że największym 
problemem nadchodzącej wiosny 
będą choroby powodowane przez 
Phytophthora spp. Omówił również 
rolę biostymulacji roślin na przy-

Wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak powitał uczestników

kładzie truskawki, przestrzegając 
jednocześnie przed stosowaniem 
nadmiernej ilości biostymulatorów.

Kolejnymi prelegentami byli Szy-
mon Matysiak z fi rmy Arysta, To-
masz Kozłowski z fi rmy Maximus 
Broker, Agnieszka Ptaszek z fi rmy 
Nufarm oraz dr Paweł Krawiec 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.

Ostatnim, a jednocześnie wzbu-
dzającym największe emocje wy-
kładem był ten wygłoszony przez 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Grójcu – panią Marzannę 
Skoczek. Dotyczył on wprowadzo-
nych od 1 stycznia 2018 nowych 
zasad zatrudniania cudzoziemców.

Na zakończenie konferencji 
odbył się, zmieniający naukowy 
klimat spotkania w nieco lżejszy, 
występ artystyczny znanego na 
jasienieckiej ziemi akordeonisty 
Marcina Maroszka.

Organizatorami konferencji, 
poza Urzędem Gminy Jasieniec, 
byli AGROSIMEX, Związek Sa-
downików RP oddział Jasieniec 
i Związek Plantatorów Truskawki.

Jak co roku na konferencję przybyły tłumy zainteresowanych

Wszyscy w skupieniu słuchali wykładów Stoiska z fachową literaturą cieszyły się dużym powodzeniem

Janusz Miecznik dyrektor ds. marketingu firmy AGROSIMEX omówił program konferencji

Również wójt Marek Pietrzak zaopatrzył się w niezbędne materiały źródłowe
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 Nie tylko celebryci warci są ścianki. Znacznie bardziej zasługują na nią 
animatorzy życia gospodarczego. Na nasze życzenie do konferencji przy ścian-
ce stanęli (od lewej): Sylwester Janota, prezes oddziału Związku Sadowników 
RP w Jasieńcu, Janusz Miecznik dyrektor marketingu fi rmy AGROSIMEX, 
wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak i prowadzący konferencję truskawkową 
Maciej Sobczak z UG Jasieniec. 

 Wszystkie pary tańczą, jak przed 50. laty. Swoje weselisko przypomniał 
sobie również i wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski. Ruszył do tańca, jak 
do różańca, wraz ze swoją małżonką Mirosławą.

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu był gospodarzem 
spotkania z funkcjonariuszami policji zajmującymi się sprawami bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Organizatorzy wręczyli policjantom upominki. Jako 
pierwsi poddali się sprawdzianom: Dariusz Piątek dyrektor WORD Radom 
i Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Rezultat 
zerowy… 

 Wspaniały jubileuszowy tort 
na „złotogodowym” weselu. – Aż 
żal psuć tak wspaniałą pracę błę-
dowskich cukierników – zdaje się 
myśleć wójt Marek Mikołajewski. 
Ale w końcu nie po to został za-
mówiony, żeby go podziwiać, ale 
i posmakować. Był pyszny, że 
„palce lizać”. 

 Jak co roku, na cmentarzu prawo-
sławnym przy ul. Warszawskiej w Ra-
domiu, kombatanci, przedstawiciele 
organizacji społecznych, w tym Stowa-
rzyszenia Polska-Wschód oraz przedsta-
wiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w 
Warszawie, złożyli wieńce i kwiaty pod 
pomnikiem i na grobach, w których 
spoczywają szczątki kilkunastu tysięcy 
żołnierzy radzieckich poległych w wal-
kach o wyzwolenie ziemi radomskiej. 
Radom został oswobodzony 17 stycznia 
1945 roku.

 Sprawy jesiennych wyborów samorządowych były 
tematem konferencji prasowej w siedzibie Zarządu 
Miejskiego PSL. Poseł i członek władz mazowieckich 

PSL Mirosław Maliszewski oraz prezes ZM PSL w Radomiu Józef Bakuła 
orzekli, że do sejmików wojewódzkich ludowcy wystartują samodzielnie. 
W powiatach i gminach możliwe są sojusze. Józef Bakuła przedstawił też 
swoją opinię na temat kontrowersji towarzyszących niezmiernie długiego 
czasu uchwalania budżetu Radomia. Regulamin obowiązujący w Radzie 
Miejskiej jest podobny do sejmowego. Radni zgłaszający propozycje do 
projektu prezydenta, mają obowiązek wskazania źródła pokrycia kosztów. 
Józef Bakuła odnosi wrażenie, że nie zawsze jest to przestrzegane.

 Dzięki licznemu udziałowi mieszkańców, 
Radom po raz drugi został świetlną stolicą Ma-
zowsza w dorocznym plebiscycie organizowanym 
pod hasłem „Świeć się z Energą”. W drugim eta-
pie, w skali kraju, zajął ósme miejsce. Zabrakło 
energetycznego impulsu. Nie dziwmy się, etap 
krajowy plebiscytu rozgrywany był w czasie, 
w którym zwaśnieni samorządowcy z Radomia 
byli zajęci sporem o budżet 2018.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, działające na terenie powiatów przysuskiego 
i grójeckiego zorganizowało 22 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego 
w Lipinach jubileusz 10-lecia działalności. Celem LGD jest innowacyjny rozwój, przedstawicielom powiatów 
i 10 gmin wręczono więc upominki z załącznikami w postaci nowych odmian jabłek, papryki ciepłolubnej itp. Więcej 
w następnym wydaniu TR.

P O ( d ) G L Ą D Y

Na ściance

Alkomat ujawni...

Palce lizać!

Złote gody w Błędowie

Jubileusz LGD „Wszyscy Razem”

W 73. rocznicę wyzwolenia 

Z myślą o wyborach

Świetlna stolica Mazowsza 


