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Jubileusz 
radomskiego szpitala
Radomski Szpital Specjalistyczny świętował 50-lecie swojej działalności. Jubileuszowa gala zgromadziła byłych 
i obecnych pracowników szpitala oraz wielu gości, w tym parlamentarzystów, przedstawicieli władz Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz władz miasta.

– Pół wieku istnienia Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego 
to historia zarówno postępu w me-
dycynie, jak i ludzi, którzy przez te 
lata nieśli chorym profesjonalną 
pomoc. Dzisiejsza uroczystość to 
okazja, by podziękować wszystkim, 
którzy dołożyli swoją cegiełkę do 
rozwoju placówki – mówił podczas 
uroczystości prezydent Radosław 
Witkowski.

Podczas gali 36 najbardziej za-
służonych pracowników otrzymało 
Odznaki Honorowe – „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”. Byli dyrek-
torzy szpitala zostali uhonorowa-
ni Medalami Prezydenta Miasta 
Radomia, a kolejne cztery osoby 
– medalami Bene Merenti Civitas 
Radomiensis. RSzS został także na-
grodzony medalem „Pro Masovia”, 
który dyrektorowi Markowi Pacy-
nie wręczyli wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Bożenna Pacholczak, rad-
ny Sejmiku Zbigniew Gołąbek oraz 
członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Historia szpitala rozpoczęła się 
15 stycznia 1968 roku. Tego dnia 
odbyła się uroczystość oddania do 
użytku kompleksu nowoczesnych 
budynków, a otwarcie nowego szpi-
tala miało zapewnić mieszkańcom 
Radomia jak najlepszy dostęp do 
specjalistycznej opieki medycz-
nej. Pierwszym dyrektorem szpi-
tala był lek. Zenon Wasilewski. 
W 1973 roku utworzony został 
Zespół Opieki Zdrowotnej, który 
skupiał oddziały szpitalne, porad-
nie specjalistyczne, poradnie re-
jonowe, ośrodki zdrowia, pomoc 
doraźną i pomoc społeczną. Dwa 
lata później, w związku z utworze-
niem województwa radomskiego, 
w miejsce ZOZ-u powstał Woje-
wódzki Szpital Zespolony. 

Kolejne lata działalności szpitala 
przyniosły wiele zmian struktural-
nych, nowe inwestycje, moderni-
zacje i remonty; powstawały nowe 

oddziały, personel szkolił się 
pod okiem specjalistów z naj-
lepszych klinik. W związku 
z reformą administracyjną kra-
ju i likwidacją województwa ra-
domskiego, w 1999 roku Woje-
wódzki Szpital Zespolony został 
przekształcony w szpital o na-
zwie Radomski Szpital Specjali-
styczny, który stał się jednostką 
miejską. Kolejne lata przyniosły 
dalszy jego rozwój. W 2011 roku 
oddany został do użytku nowy 
pawilon ginekologiczno-położ-
niczy. W kolejnych latach inwe-
stowano głównie w doposażenie 
w najnowszy sprzęt. W 2014 
roku kupiony został tomograf 
komputerowy, a w 2015 roku 
angiograf i mammograf. Na 
przełomie lat 2016/2017 prze-
prowadzono gruntowny remont 
i modernizację w pomieszcze-
niach Poradni Specjalistycz-
nych, Gastroenterologicznej 
i Pracowni Endoskopowej, Po-
radni Kardiologicznej, Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej, Porad-
ni Skórno-Wenerologicznej.

W planach są kolejne remon-
ty. Aktualnie oddziały szpitalne 
Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego liczą 550 łóżek plus 
30 łóżek opieki długoterminowej 
i 25 stanowisk dializacyjnych.

 źródło: radom24.pl
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AKTUALNOŚCI

IX Gala Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego

Tak było przed 
rokiem...
Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu 
wypełni się 17 lutego młodymi sportowcami i ich rodzica-
mi, działaczami, władzami samorządowymi oraz gwiaz-
dami sportu.

Rok temu największą, nie tylko z uwagi na posturę, był dwukrotny 
złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Tomasz Majewski. Tradycyjnie 
gości powitał starosta Mirosław Ślifi rczyk wraz z przewodniczącą 
Rady Powiatu Teresą Bartosiewicz, wręczając medale „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego” wieloletniemu trenerowi i animatorowi 
sportu Witoldowi Smadze z Iłży, współzałożycielowi klubu piłkar-
skiego „Zorza” Krzysztofowi Chmielewskiemu z Kowali oraz WKS 
Czarnym Radom za wieloletni wkład w rozwój sportu w naszym 
regionie oraz za projekt „Partnerstwo Regionalne Czarni”. Uroczysta 
gala była okazją do uhonorowania sportowców, których, spośród 130 
zgłoszeń, wyróżniła Powiatowa Rada Sportu pod przewodnictwem 
Ryszarda Kośca.

A jak będzie w tym roku? Najciekawsze wydarzenia pozostaną słod-
ką tajemnicą. Redakcja „TR”, jako patron medialny IX Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego, informuje, że miejsce Gali nie ulega 
zmianie. Rozpocznie się ona w sobotę, 17 lutego, o godz. 16. Prze-
wodnicząca Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz, Starosta Radomski 
Mirosław Ślifi rczyk i Powiatowa Rada Sportu zapraszają na doroczną 
imprezę. Po powitaniu uczestników i zaproszonych gości, zaprezen-
tuje swoje umiejętności uzdolniona młodzież z gminy Jedlińsk. Po 
wprowadzeniu artystycznym, nastąpi ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród. Dokonają tego organizatorzy i zaproszeni goście, w tym 
gwiazdy polskiego sportu. I wszystko stanie się jasne. Przewidziane 
są też wystąpienia okolicznościowe i pokaz grupy tanecznej ATELIE. 
Imprezę zakończy tradycyjny, słodki poczęstunek. 

 (M.K.)

Tak było przed rokiem…

Jedlińskie Kusaki
Mamy w naszym regionie dwie miejscowości, o których, w przeciągu krótkiego odstępu czasu, 
niesie się wieść na całą Polskę. Skaryszew ze swoimi dorocznymi „Wstępami”, czyli targiem koń-
skim i Jedlińsk ze spektaklem „Ścięcia Śmierci”. Tylko w tych dwóch miejscowościach w naszym 
kraju pielęgnowanie są te tradycje.

Co roku w ostatkowy wtorek 
zmienia się wygląd ulic Jedliń-
ska. Między licznie przybyłymi 
widzami, często z odległych stron 
kraju, przebiegają rozbawieni, we-
seli przebierańcy. W tym dniu ko-
biety przebierają się za mężczyzn, 
a mężczyźni za kobiety. Są diabły, 
jest kat i tłum kolorowej szlachty. 
No i nieodzowny wielki, czerwony 
Rak, symbol Jedlińska.

Tradycją tego święta, już wpro-
wadzoną w obecnych czasach, jest 
nagradzanie osoby najbardziej 
zasłużonej dla życia społeczno-
ści jedlińskiej statuetką „Raczka”. 
W tym roku otrzymał go wieloletni 
popularyzator sportu wśród mło-
dzieży, Łukasz Kurek.

– Do tego święta przygotowuje-
my się wszyscy nie dzień, czy ty-
dzień, ale wiele miesięcy – powie-
dział wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz. – Dziękuję wszystkim za 
włożoną pracę, a szczególnie akto-
rom – mieszkańcom naszej gminy, 
bo to oni są tu dzisiaj najważniejsi.

Spektakl „Ścięcia Śmierci” opar-
ty na starodawnym tekście jest 
głównym punktem programu, ale 
oprócz niego na scenie pojawili 
się również współcześni artyści 
i kapele ludowe. Można było po-
słuchać i zatańczyć w rytm kapel 
i zespołów ludowych „Ludwiczan-
ki”, „Wólczanki”, „Czerwone Korale” 

Tradycyjna parada przebierańców

i „Czerwona Jarzębina”. Była rów-
nież i współczesna muzyka w wy-
konaniu rewelacyjnych zespołu 
„Fokus” i „Jorrgus”. 

Mimo zimowego klimatu, u stóp 
estrady gromadził się tłum gości, 
a zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.

 JaL

Statuetkę „Raczka” w tym roku otrzymał Łukasz Kurek

Jedliński „Rak” „Śmierć” to główna postać spektaklu
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Wolanów 
w herbowej rodzinie
Kowalska lub Orlikowska Wola, Wola św. Doroty, Św. Dorota, a wreszcie Wolanów. To kolejne nazwy wsi, miasta i znowu, 
od 1869 roku, wsi, którą dziś znamy jako siedzibę Gminy Wolanów. 

Nadanie herbu to wielolet-
nia praca badawcza, uwieńczona 
wielką uroczystością, która miała 
miejsce 6 lutego, w dniu patronki 
Wolanowa, świętej Doroty z Ceza-
rei Kapadockiej.

– Herb to zaszczytny symbol naszej 
terytorialnej wspólnoty – powiedział 
wójt gminy Wolanów Adam Gibała. 
– Bądźmy dumni z naszego herbu, 
otaczajmy go należytym szacunkiem, 
nadajmy mu rangę naczelnego sym-
bolu Gminy Wolanów. Herb Gminy 
Wolanów informuje nas o historii 
naszej ziemi i zachęca do zgłębiania 
jej tajemnic.

Dziękuję wszystkim, którzy wnie-
śli wkład w jego powstanie. Niech 
ten herb nas zbliża, jednoczy, niech 
nas uświadamia, że mamy swoją 
małą Ojczyznę, która zaoferowała 
nam życie w tym miejscu. Staraj-
my się żyć w naszej gminie tak, by 
to życie było piękne, pełne rado-
ści, wzajemnego szacunku dla nas 
i dla tej ziemi. Podejmując działania 
związane z ustanowieniem herbu 
Gminy Wolanów, sięgnęliśmy do 
historii, do ważnych kart z naszej 
gminnej przeszłości, do konkret-
nych wartości duchowych, czym 
dajemy świadectwo przywiązania i 
lokalnego patriotyzmu – zakończył 
przeslanie wójt Gibała.

Uroczystość nadania gminie 
insygniów poprzedziła msza św. 
celebrowana przez księży probosz-
czów z parafi i położonych na tere-
nie gminy i ks. Arkadiusza Bieńka, 

bu, fl agi i pieczęci Gminy Wolanów. 
Prace nad projektem herbu roz-

poczęły się w 2009 roku. Okres 
2010-2014 to czas zmiany władz 
gminy. Prace nad herbem zostały 
przerwane, co było ogromną stratą 
czasową dla ustanowienia symboli 
herbowych. W 2015 roku wznowio-
ne zostały prace dot. ustanowienia 
herbu. Sekretarz Gminy, Marianna 
Biesiadecka, prof. Dariusz Kupisz, 
dyrektor biblioteki Elżbieta Aderek 
udali się na konsultacje z Komisją 
Heraldyczną z nowym projektem 
i rysem historycznym. W nadanie 
herbu mocno zaangażował się prof. 
Dariusz Kupisz, który poświęcił 
wiele cennego czasu, by sprawę do-
prowadzić do upragnionego fi nału.

Projekt grafi czny herbu zleco-
no Robertowi Szydlikowi, który 

jest autorem kilkunastu herbów, 
a jednocześnie członkiem Komisji 
Heraldycznej. Ponowny wniosek do 
Komisji Heraldycznej został złożo-
ny 14 grudnia 2016 r. Prezentowa-
ny wzór herbu uzyskał pozytywną 
opinią wyrażoną w Uchwale Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Nr 67-1674/0/2017 
z dnia 14 lipca 2017 r. 

Przyjęcie insygniów gminnych 
odbyło się w czasie uroczystej se-
sji Rady Gminy, która odbyła się 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Wolanowie. Uchwała RG 
nr XXXVIII/212/2018 „w sprawie 
ustanowienia herbu, flagi, flagi 
stolikowej, baneru i pieczęci Gmi-
ny Wolanów oraz zasad ich używa-
nia” przyjęta została przez radnych 
jednogłośnie.

Listy gratulacyjne w imieniu 
władz samorządowych sejmiku 
i województwa mazowieckiego 
złożyli na ręce wójta Zbigniew 
Gołąbek i Krzysztof Murawski. Do 
gratulacji przyłączyli się również 
starosta radomski Mirosław Ślifi r-
czyk i wicestarosta Leszek Margas. 

Uroczystość zakończył teatr histo-
ryczny opowiadający żywot świętej 
Doroty, przygotowany przez uczniów 
PSP pod opieką Elżbiety Kazała-Ma-
ziarz, Beaty Rosińskiej, Anny Klusek 
i Anny Kosiec wspomaganych przez 
Konrada Gałkę i Małgorzatę Ku-
śmierczyk. W rolę św. Doroty wcieliła 
się Paulina Sławińska.

– Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do ustano-
wienia herbu.

Jestem bardzo dumny i bardzo 
się cieszę że Gmina Wolanów 
posiada już własne atrybuty wła-
dzy samorządowej. Gorąco dzię-
kuję zaproszonym gościom oraz 
wszystkim przybyłym na dzisiejszą 
uroczystość. Serdecznie dziękuję 
dzieciom i młodzieży z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wolano-
wie za program artystyczny oraz 
im opiekunkom za przygotowanie 
oprawy artystycznej i dekorację. 
Dziękuję także „Wolaniankom” za 
przepiękny występ i księdzu Ma-
riuszowi Chamerskiemu, za udział 
i aktywne włączenie się w przygoto-
wanie tej uroczystości – powiedział 
wójt Adam Gibała na zakończenie 
uroczystości.

 Jacek Lombarski

proboszcza z parafi i w Wysokiej, 
w trakcie której wygłosił homilię. 
Podczas mszy ks. kanonik Tadeusz 
Kszczot dokonał poświęcenia her-

Uroczystość nadania herbu rozpoczęła msza święta

Uchwała w sprawie ustanowienia herbu przyjęta została jednomyślnie

Przemarsz z insygniami Gminy Wolanów

Na widowni w hali gimnastycznej PSP brak było wolnych miejsc

W teatrze o historii świętej Doroty wzięli udział radni

Uczestnicy uroczystej sesji z obowiązującym już herbem Wolanowa „Wolanianki” pokazały co potrafią
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10-lecie Lokalnej Grupy Działania 
„Wszyscy Razem”
Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie zrzesza 10 gmin powiatu grójeckiego i przysuskiego. Stowarzyszenie po-
wstało w 2007 r. i do 2015 zrzeszało tylko gminy powiatu przysuskiego, a od tego roku powiększyło się o 5 gmin powiatu grójeckiego.

Członkami Stowarzyszenia są 
gminy: Błędów, Belsk Duży, Pnie-
wy, Mogielnica, Nowe Miasto, Od-
rzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów 
i Potworów. Teren LGD zamieszkuje 
prawie 56 tys. osób. Do organizacji 
należą także osoby z sektora go-
spodarczego i społecznego m.in. 
Stowarzyszenia Wiejskie. LGD 
w oparciu o środki unijnego pro-
gramu LEADER-PROW realizuje 
Strategię Rozwoju Lokalnego. To 
już drugi okres fi nansowania tego 
programu. Dzięki pozyskaniu przez 
LGD środków z tego programu, na 
obszarze gmin wchodzących w skład 
LGD zostało zrealizowanych bardzo 
wiele projektów społeczno-kultural-
nych i inwestycyjnych. Środki pozy-
skane przez LGD umożliwiły rozpo-
częcie i rozszerzenie kilkudziesięciu 
działalności gospodarczych. 

ny Gielniów, Marek Klimek Wójt 
Gminy Potworów, samorządowcy 
sąsiednich gmin i LGD, m.in. Bar-
bara Galicz burmistrz Tarczyna 
i przew. Rady Perły Mazowsza oraz 
Cezary Nowek prezes LGD „Razem 
dla Radomki”. Uczestników przywi-
tała dyrektor szkoły Dorota Soko-
łowska. Spotkanie prowadził Prezes 
LGD, a zarazem Wójt Gminy Od-
rzywół, Marian Kmieciak. Podsu-
mował on dotychczasową 10-letnią 
działalności Stowarzyszenia, efekty 
realizacji Lokalnej Strategii, a także 
odniósł się do trudności w realizacji 
programu LEADER-PROW, spo-
wodowanymi dużą biurokratyzacją 
procedur.

LGD „Wszyscy Razem” w drugim 
okresie programowania unijnego, 
w konkursie na realizację Lokal-
nej Strategii pozyskało 7 mln zł, 

Ogłoszenie o realizacji projektu

Wójt Gminy Odrzywół informuje, że Gmina Odrzywół jako Benefi cjent zakończyła realizację projektu:

„Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół”,
Współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Nr umowy RPMA.04.02.00-14-4502/16-00
Wartość projektu: 1 996 538,83zł

Poziom dofi nansowania ze środków Unii Europejskiej: 80%
Wartość dofi nansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 567 908,00zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 30.03.2018r.

22 stycznia, w budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Mi-
strzostwa Sportowego w Lipinach, 
odbyło się jubileuszowe spotka-
nie przedstawicieli gmin, gości 
i członków LGD „Wszyscy Razem”. 
W uroczystościach wzięli udział 
min. Weronika Piwarska – asystent 
Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego, Zbigniew Gołąbek 
radny Sejmiku Mazowieckiego 
a zarazem przedstawiciel Marszałka 
Adama Struzika, Starosta Przysu-
ski Marian Niemirski, Wicestarosta 
Grójecki Dariusz Piątkowski, bur-
mistrzowie i wójtowie gmin należą-
cych do LGD: Sławomir Chmielew-
ski Burmistrz Mogielnicy, Mariusz 
Dziuba Burmistrz Nowego Miasta, 
Władysław Czarnecki wójt Gmi-

z których ponad połowa jest prze-
znaczona na wsparcie działalności 
gospodarczej. Obecni na spotkaniu 
benefi cjenci naborów dotacyjnych 
przedstawili efekty realizacji swoich 
projektów gospodarczych. Radny 
Zbigniew Gołąbek w imieniu mar-
szałka Struzika wręczył list gratula-
cyjny. List gratulacyjny otrzymali 
też Prezes Stowarzyszenia Marian 
Kmieciak, Przewodniczący Rady 
LGD Marek Mikołajewski i Kie-
rownik Biura Agnieszka Listkiewicz. 
W liście marszałka przeczytaliśmy 
m.in. „Z uznaniem obserwuję poczy-
nania LGD „Wszyscy Razem”. Już od 
10 lat z pełnym oddaniem i dużym 
powodzeniem pracują Państwo na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 
i promocji atutów południowej czę-

ści naszego regionu, a także na rzecz 
aktywizacji zawodowej i integracji 
ludności wiejskiej oraz wspomaga-
nia miejscowej gospodarki, w tym 
przedsiębiorczości i turystyki. Trosz-
czą się Państwo również o ochronę 
i popularyzowanie tutejszego dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
W swoich działaniach Stowarzy-
szenie dobrze wykorzystuje szanse, 
jakie daje członkowstwo w Unii 
Europejskiej oraz umiejętnie rozdy-
sponowuje przyznawane mu środki 
unijne. Opracowana i realizowana 
lokalna strategia rozwoju opiera się 
na znajomości potrzeb mieszkańców 
i potencjału tutejszych terenów, dlate-
go ma wielkie znaczenie dla podno-
szenia standardów życia i pracy lo-
kalnej społeczności oraz umacniania 
wśród niej poczucia wspólnoty i real-
nego wpływu na najbliższe otocze-
nie. Serdecznie gratuluję jubileuszu 
10-lecia LGD „Wszyscy Razem”, jej 
pokaźnego dorobku i odniesionych 
sukcesów. Wyrażam wielkie zado-
wolenie, że władze gmin z południo-
wego Mazowsza i tutejsi mieszkańcy 
tak chętnie biorą sprawy w swoje ręce 
i aktywnie działają dla dobra swoich 
małych Ojczyzn. Dziękuję za Pań-
stwa zaangażowanie i życzę wielu 
kolejnych lat owocnej pracy, która 
przyczyni się do dalszego prężnego 
rozwoju naszego regionu. Z wyraza-
mi szacunku – Adam Struzik”. 

Spotkanie zakończył rzęsiście 
oklaskiwany oryginalny, swojski 
występ artystyczny w wykonaniu 
Stowarzyszenia „Babska Rzecz-
pospolita” z Klwowa. W Klwowie 
przy ul. Opoczyńskiej 35 ma swo-
ją siedzibą Biuro LGD „Wszyscy 
Razem”, tel. (48) 6710010. w. 22, 
e-mail:biuro@lgdwr.pl. Z kolei 
w Mogielnicy (ul. Rynek 1, tel. 
48-6635211, e-mail:fi liamogielni-
ca@lgdwr.pl) znajduje się fi lia tego 
biura. Godziny pracy: pon.-pt: 
7.30–15.30. Te dwa adresy ułatwiają 
kontakt mieszkańcom z powiatów 
grójeckiego i przysuskiego, z gmin 
przynależnych do Lokalnej Grupy 
Działania „Wszyscy Razem”. 

 (mk)

Prezes Marian Kmieciak powitał uczestników rocznicowej uroczystości i podsumował 
10-letnią działalność

Uczestnicy jubileuszowej uroczystości

Radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek wręczał dyplomy i listy gratulacyjne w imieniu Adama Struzika 
Marszałka Województwa Mazowieckiego

„Rzeczpospolita Babska” w akcji

Samorządowcy i funkcyjni LGD uhonorowani za działalność w LGD Stowarzyszenie „Wszyscy 
Razem” Od lewej: Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół, Piotr Papis Wójt Gminy Klwów, 
Sławomir Chmielewski Burmistrz Mogielnicy, Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży, Marek 
Mikołajewski Wójt Gminy Błędów, Marian Niemirski Starosta Przysuski oraz Agnieszka Listkiewicz 
kierownik Biura LGD w Klwowie i Wojciech Nowakowski kierownik filii biura LGD w Mogielnicy.
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Inwestycyjne plany 
i fi nansowe realia
Rozmowa z dr. Sławomirem Chmielewskim, burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica.

 Panie burmistrzu, nowy rok to rów-
nież nowy gminny budżet. Czy zado-
woli mieszkańców gminy?

– Po koniec ubiegłego roku radni 
przyjęli budżet na rok 2018. Zamy-
ka się on kwotą 40 mln zł. Wydaje 
się, że to spora kwota i wiele inwe-
stycji w gminie za te pieniądze bę-
dzie można zrealizować. Niestety, 
nie są to pieniądze przeznaczone na 
inwestycje. Jeśli odliczy się najroz-
maitsze wydatki ponoszone przez 
gminę, jak podatki, płace urzędni-
ków, wydatki na oświetlenie dróg 
i fi nansowanie najprzeróżniejszych 
zleconych gminie zadań, które kie-
dyś gminy nie realizowały – to oka-
że się, że środki własne przeznaczo-
ne na inwestycje wynoszą niewiele 
ponad 2 mln zł. Oczywiście reali-
zujemy o wiele więcej zadań i prze-
znaczamy o wiele więcej środków 
fi nansowych niż te 2 mln zł, chociaż 
wymaga to najprzeróżniejszych 
starań, aby pozyskać dodatkowe 
fundusze z innych źródeł. I trzeba 
przyznać, że to nam się udaje. Poza 
tym trzeba również przypomnieć, 
że niektóre inwestycje nie mogły 
być zrealizowane w roku ubiegłym 
z bardzo prostego powodu – bra-
kowało wykonawców. A jeśli już 
ktoś stanął do przetargu, to oferty 
przewyższały wartość kosztoryso-
wą danej inwestycji. Z taką sytu-
acją spotkałem się po raz pierwszy, 
a pełnię funkcję burmistrza już od 
20 lat. Mimo tych trudności udało 
się kilka zadań rozpocząć, kontynu-
ować lub wprowadzić do realizacji 
w roku bieżącym.
 Które z nich są najważniejsze?

– Niewątpliwie to budowa, a wła-
ściwie rozbudowa, obecnego ratu-
sza. Do tej pory zajmowaliśmy dwa 
budynki, które – w moim przeko-
naniu – absolutnie nie odpowiadały 
współczesnym wymogom, zarówno 
jeśli chodzi o warunki pracy urzęd-
ników, jak i obsługę interesantów. 
W roku ubiegłym ruszyły inten-
sywnie prace budowlane i mamy 
nadzieję, że już nic nie stanie na 
przeszkodzie, aby w tym półroczu 
wprowadzić się do nowego obiektu. 

Wartość tej inwestycji to 3 mln 880 
tys. zł. Wykonawca został wybrany 
w drodze licytacji elektronicznej 
i osobiście polecam tę formę prze-
targu. Także w ubiegłym roku 
rozpoczęliśmy realizację dużej 
inwestycji, a mianowicie budowę 
kanalizacji z Mogielnicy do Ota-
lążki o wartości 4 mln 900 tys. zł. 
Na ten cel udało nam się pozy-
skać dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w kwocie 1 mln 240 tys. zł. Poza 
tym wsparliśmy się jeszcze pożycz-
ką w wysokości 2 mln 479 tys. zł, 
która jest niskooprocentowana, 
a poza tym w 40 proc. zostanie 
umorzona. Resztę dołożyliśmy 
z budżetu gminy. 

A jeśli chodzi o ubiegłoroczne 
inwestycje to warto jeszcze wymie-
nić budowę drogi w miejscowości 
Górki, remont mostu w Otalążce, 
docieplenie i przebudowę dachu 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Michałowicach, nowy plac 
zabaw dla dzieci na osiedlu Bel-
weder, przy budowie którego wy-
korzystano środki z Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Rozpoczęliśmy 
także docieplenie i wymianę dachu 
w budynku ośrodka zdrowia w Mo-
gielnicy, a mieszkańcy Parceli Dy-
lew i Popowic Kolonii zyskali nowe 
oświetlenie swej miejscowości. 

Na terenie gminy mamy 13 jedno-
stek OSP. Staramy się, aby stworzyć 
strażakom-ochotnikom jak najlep-
sze warunki do działania. Wszystkie 
jednostki doposażamy w potrzebny 

sprzęt, remontujemy i modernizu-
jemy strażnice. Rozpoczęliśmy re-
mont obiektu OSP Otaląż. To już 
przedostatni, modernizowany bu-
dynek straży w naszej gminie. Trwa 
również adaptacja budynku zlewni 
mleka we wsi Wodziczna, gdzie znaj-
dzie pomieszczenie świetlica wiej-
ska. W ten sposób chcemy stworzyć 
lokalnej społeczności odpowiednie 
miejsce do organizacji różnych im-
prez, spotkań. Korzystając z dotacji 
WFOŚiGW zapewniliśmy należyte 
warunki dla siedlisk ptaków w doli-
nie Pilicy, w Tomczycach i Laskach 
Gostomskich. Po okresie lęgowym 
będą to również dobre miejsca 
wypoczynku nad wodą. Po prostu 
wykorzystujemy walory turystycz-
ne i przyrodnicze obszaru Natura 
2000. To przecież także promocja 
naszej gminy. Korzystamy także 
ze środków Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wszyscy Razem”, w pracach 
której gmina Mogielnica aktywnie 

uczestniczy. W ramach tych środ-
ków dotacyjnych wybudowaliśmy 
w Kozietułach Nowych budynek 
świetlicy, siłownie zewnętrzne 
i miejsce do grillowania. Wspomnę 
jeszcze, że piękny prezent miesz-
kańcom Gminy Mogielnica, z okazji 
obchodów 700-lecia nadania praw 
miejskich dla miasta, sprawiła miej-
scowa drużyna piłkarska KS Mo-
gielanka, która awansowała do Ligii 
Okręgowej.
 Mówimy o zadaniach, które zostały 

już rozpoczęte i przechodzą na rok 
bieżący. A na jakie, nowe inwesty-
cje, mieszkańcy gminy mogą liczyć 
w roku bieżącym?

– Myślę, że uda się zrealizować 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Kozietułach Nowych, drogę 
gminną w Tomczycach, ewentual-
nie w Kolonii Tomczyce, ocieplić 
strych, wymienić dach i poprawić 
elewację w budynku komunalnym 
w Mogielnicy przy ul. Dziarnow-
skiej. W planach jest także popra-
wa warunków lokalowych ostatniej 
już remizy strażackiej OSP Dylew. 
W ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich chcemy wy-
budować w miejscowości Borowe 
centrum rekreacyjno-turystyczne. 
Będzie tam boisko wielofunkcyjne, 
siłownia, plac zabaw dla dzieci. Si-
łownie zewnętrzne powstaną tak-
że w kompleksie sportowym nad 
zalewem w Mogielnicy i przy PSP 
w Brzostowcu. Zamierzamy wspo-
móc lokalne parafi e i dofi nansować 
remont dachów na zabytkowych 
kościołach w Mogielnicy i Micha-

Burmistrz Sławomir Chmielewski

łowicach. Chcemy także dokończyć 
przebudowę drogi gminnej Otaląż 
– Dolna – Otalążka, rozpocząć 
budowę stacji uzdatniania wody 
w Kozietułach Nowych, zakupić 
3 samochody dla jednostek OSP. 
W planach mamy jeszcze kilka 
zadań, ale ich realizacja może nie 
dojść do skutku z braku funduszy. 
I chociaż w tym roku na inwestycje 
ogółem przeznaczamy 10 mln zł, 
wliczając w to oczywiście wszystkie 
środki fi nansowe, które pozyskuje-
my z różnych źródeł, to mamy rów-
nież inne , nakładane na gminę, bar-
dzo kosztowne zadania. Przykład? 
W związku z reformą oświaty, która 
zgodnie z rządowymi zapewnienia-
mi miała nie obciążać samorządów 
– w tym roku ,właśnie do oświaty, 
z gminnego budżetu musimy doło-
żyć aż 7 mln zł aby utrzymać miejsca 
pracy dla nauczycieli.

A więc prawie drugie tyle, ile 
otrzymujemy w ramach subwen-
cji. Takiej sytuacji nie było w na-
szej gminie od 20 lat. Ponadto co 
roku przybywa nowych zadań, 
które nadwerężają gminne budżety 
i obawiam się, że niedługo gminy 
zamienią się w ośrodki pomocy 
społecznej, utrzymujące benefi-
cjentów różnych rządowych projek-
tów. A przecież chcemy być praw-
dziwym samorządem realizującym 
nasze lokalne zamierzenia.
 Planowanie kolejnych budżetów, 

uwzględniających długofalowy 
rozwój gminy to praca na lata. Jak 
w tym kontekście wygląda ograni-
czenie pracy wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów miast tylko do 
dwóch kadencji?

– Wydaje mi się, że to poroniony 
pomysł. Myśląc o długofalowym roz-
woju gminy, nie tylko w perspekty-
wie kilku lat, uważam, że nawet dwie 
kadencje nie wystarczą na wprowa-
dzenie sensownej i przemyślanej stra-
tegii rozwoju gminy uwzględniającej 
potrzeby i aspiracje lokalnej społecz-
ności. A ocenę pracy i kompetencji 
gospodarzy gminy czy miasta pozo-
stawmy samym mieszkańcom. 
 Dziękuję za rozmowę.

 rozmawiał: Bogdan Wyciszkiewicz

Wkrótce zakończą się prace przy rozbudowie ratusza Awans KS Mogielanka do Ligii Okręgowej Wyremontowany budynek szkoły w Michałowicach

Nowy samochód dla OSP Dziarnów, zakupiony w roku 2017 Miejsce spotkań dla mieszkańców Kozietuł Nowych
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

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

służbowe. 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.
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 Radomianin Wojciech Skurkiewicz został mianowany wiceministrem 
Obrony Narodowej. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem. Wojciech Skur-
kiewicz jako parlamentarzysta od wielu lat zajmuje się sprawami obrony 
narodowej. W Sejmie RP obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodni-
czącego Komisji Obrony Narodowej. Choć w resorcie zajmuje się głównie 
sprawami współpracy z parlamentem i organizacjami pozarządowymi, 
z racji roli jaką Radom i ziemia radomska odgrywa w dziedzinie obronności 
kraju, ten awans ma duże znaczenie. Dodamy, że Wojciech Skurkiewicz jest 
z zawodu dziennikarzem. Gratulujemy! 

 Mimo tłumu przybyłych do Jedlińska gości, nietrudno było odszukać 
znajomych. W ten sposób wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada spotkała 
wójta gminy Stromiec Krzysztofa Stykowskiego. Zawsze to dobra okazja, by 
podzielić się refl eksjami i pomysłami na najbliższe uroczystości, których teraz 
oni będą gospodarzami. Jakieś powitanie wiosny albo dzień dziecka. W końcu 
przecież zima szybko minie i rozpocznie się sezon festynów.

 Robert Dobosz, radny powiatu radomskiego, jest stałym gościem w gminie 
Jedlińsk. To w końcu jego podopieczni, a i on spośród nich się wywodzi. Pod-
czas święta w Jedlińsku zastaliśmy go przy rozmowie z Henrykiem Krzakiem, 
radnym Gminy. 

 Wydaje się, że radny sejmi-
ku Zbigniew Gołąbek rozmawia 
o czymś bardzo poważnym 
z wójtem Wolanowa Adamem 
Gibałą. Świadczyć by mogła 
o tym jego zatroskana mina. Jed-
nak widoczny za nimi na zdjęciu 
starosta radomski Mirosław Śli-
fi rczyk jest chyba zupełnie innego 
zdania i nie uważa żeby porusza-
ny problem był aż tak trudny do 
rozwiązania. Mamy nadzieję, że 
włączył się do dyskusji i pomógł 
zaabsorbowanym rozmówcom.

 – Chodźcie, trzeba przestraszyć 
jednego pana – poprosiliśmy w czasie 
„Ścięcia śmierci” w Jedlińsku dwóch 
młodych aktorów. Chyba nam się 
jednak nie udało. Aktorzy byli zbyt 
sympatyczni, a i pan radny powiatu 
radomskiego Marian Wikło nie jest 
znowu taki bojaźliwy.

 LGD Stowarzyszenie „Wszy-
scy Razem” obchodziło 10-lecie 
działalności. Duże osiągnięcia ma 
ono w rozwoju turystyki na tere-
nie 10 gmin samorządowych po-
wiatów grójeckiego i przysuskie-
go. Więcej na str.  4. Na zdjęciu: 
Uczestnicy ubiegłorocznych 
warsztatów turystyki wiejskiej 
w Nowym Mieście.

 W hali MOSiR w Radomiu od-
był się z udziałem gospodarzy miasta 
I Bal Seniorów. W tany ruszyło ponad 
200 par! Fot. MOSiR

 Pod tym ha-
słem w Publicz-
nej Szkole Pod-
stawowej nr 14 
w Radomiu już 9 
lutego odbyła się 
impreza z cyklu 
„Śpiewaki naser-
cowe”. Organizo-
wana jest corocznie 
w okolicach… 
Walentynek.

P O ( d ) G L Ą D Y

Radomianin wiceministrem MON...

Zatroskani?

Strachy 
na Lachy

I Bal 
Seniorów

Trafił swój na swego

Wśród swoich

Warsztaty 
turystyki wiejskiej

Miłość... 
i więcej nic


