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Radomski Program Drogowy 
wrócił do budżetu miasta
Prezydent nie dał za wygraną. Radomski Program Drogowy 
wrócił do budżetu miasta. Za czwartym podejściem radni 
zatwierdzili listę 68 ulic, których mieszkańcy już w tym roku 
nie będą musieli brodzić w błocie.

Przypomnijmy, że najpierw Rada 
Miejska głosami radnych PiS, SLD 
i Bezpartyjnych odrzuciła budżet w 
całości, a później opozycyjna więk-
szość zastąpiła prezydencki projekt 
RPD własnym projektem. W efek-
cie 68 ulic, które chciał utwardzić 
prezydent, wypadło z planu. Za-
miast tego radni wpisali zaledwie 
kilkanaście ulic, z których część ma 
już utwardzoną nawierzchnię, a na 
części swoje prace planują Wodo-
ciągi Miejskie. To spotkało się ze 
sprzeciwem mieszkańców kilku-
dziesięciu ulic. Wielu z nich przy-
szło na nadzwyczajną sesję. Osta-
tecznie radni przyjęli poprawkę 
prezydenta rozszerzającą listę ulic 
do utwardzenia o ponad 60 pozycji. 
– Dziękuję mieszkańcom za wspar-
cie. Bez nich nie udałoby się złamać 
oporu radnych PiS i Bezpartyjnych. 

Teraz bierzemy się za utwardzanie 
kolejnych ulic. Już jutro ogłosimy 
przetarg na utwardzenie ulicy Pusz-
czańskiej, a w kolejnych dniach na-
stępne. To program, który realnie 
poprawia komfort życia mieszkań-
ców. Do końca roku utwardzimy 
69 ulic, a w kolejnych latach chciał-
bym kontynuować Radomski pro-
gram Drogowy, bo radomianie 
zasługują na to, by nie brnąć w 
błocie – mówił po zakończeniu se-
sji prezydent Radosław Witkowski.

W tym roku nowa asfaltowa 
nawierzchnia będzie układana na 
całej długości lub na nieutwardzo-
nych fragmentach ulic: Altanowej, 
Bagiennej, Banacha, Barlickiego, 
Bartniczej, Błędowskiej, Chłodnej, 
Cichawy, Ciesielskiej, Czarnieckie-
go, Dobrej, Drzymały, Garbarskiej, 
Gęsiej, Godowskiej, Grójeckiej, 

Gruntowej, Góralskiej, Hipotecz-
nej, Iglastej, Inwalidów Wojennych, 
Jaśminowej, Józefowskiej, Klwatec-
kiej, Komunalnej, Kończyckiej, Kur-
dwanów, Kurpiowskiej, ks. Tadeusza 
Ofiary, Legackiego, Marglowej, 
Masztowej, Mieszka I, Mostowej, 
Nadrzecznej, Obozowej, Ozdobnej, 
Perzanowskiej, Piotra Skargi, Podle-
śnej, Polnej, Pośredniej, Puszczań-
skiej, Radiowej, Rawskiej, Różanej, 
Siarczyńskiego, Skrajnej, Skórzanej, 
Stodolnej, Stromej, Syrokomli, To-

warzyskiej, Wośnickiej, Zofii 
Wronckiej (wcześniej Depera-
sińskiego), Wycecha, Wyścigo-
wej, Zachodniej, Zawilcowej, 
Ziemowita i Zwierzynieckiej.

Na nadzwyczajnej sesji radni 
opozycji ustąpili także w kwestii 
realizacji programów edukacyj-
nych i społecznych współfi nan-
sowanych z funduszy unijnych. 
Tym razem zgodzili się na doko-
nanie w miasta budżecie przesu-
nięcia pieniędzy niewykorzysta-
nych w zeszłym roku na ten rok. 
Bez tego miastu groziła utrata 
nawet 10 milionów złotych.

Rada Miejska przyjęła także 
uchwałę w sprawie wprowadze-
nia zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Na wniosek 
prezydenta znalazła się w niej 
budowa Centrum Rehabilitacji 
w Radomskim Szpitalu Specja-
listycznym. To inwestycja, która 
według uaktualnionego koszto-
rysu ma kosztować około 46 mi-
lionów złotych i której realizacja 
ma być rozłożona na trzy lata.

 UM Radom
Fot. radom24.pl
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Robert Dobosz Paniom
Prawie dwieście Pań osobistym uczestnictwem w spotkaniu, zorganizowanym już 2. marca z okazji Dnia Kobiet w radomskiej Resursie Obywatelskiej, odpowie-
działo na zaproszenie Roberta Dobosza, radnego powiatu radomskiego. Niektóre zaciekawił wyprzedzający termin. Przede wszystkim zadecydował jednak podziw 
dla odważnego samorządowca – Roberta Dobosza, jednoosobowego inspiratora i organizatora imprezy.

Ciekawy program, w tym tak-
że zapowiedziana, poprzedzająca 
spotkanie konferencja prasowa 
prezesa PSL Władysława Kosinia-
ka-Kamysza, zachęciły do przyjęcia 
zaproszenia także przez wielu in-
nych popularnych ludowców, pań 
i panów: Mirosława Maliszewskiego 
posła i przewodniczącego Związku 
Sadowników Polskich, Zbigniewa 
Gołąbka i Leszka Przybytniaka 
– przewodniczących ważnych ko-
misji Sejmiku Woj. Mazowieckiego, 
Teresę Bartosiewicz przew. Rady 
Powiatu w Radomiu, starostę ra-
domskiego Mirosława Ślifi rczyka 
oraz panie i panów z samorządów 
z innych powiatów i gmin regionu 
radomskiego. Dominowały ini-
cjatywne kobiety. Robert Dobosz 
wszystko dedykował właśnie im. 
Po powitaniu gości, szczególne 
życzenia przekazał paniom zapeł-
niającym salę koncertową Resursy 
Obywatelskiej. Zna je, gdyż sam jest 
bardzo aktywnym samorządow-
cem. Już trzecią kadencję sprawu-
je mandat radnego. Przewodniczy 
też Mazowieckiej Izbie Rolniczej 
w Radomiu i jest członkiem Zarzą-
du Producentów Papryki RP.

Otwierając spotkanie zwierzył 
się, że jako mieszkaniec niewielkiej 
wsi Ludwików w gminie Jedlińsk 
jest zapraszany przez jej sołtysa 
Monikę Szczęsną i inne panie na 
spotkania przez nie przygotowy-
wane, w tym organizowane z oka-
zji Dnia Kobiet. Przed rokiem za-
sygnalizował im, że w marcu 2018 
roku postara się o niespodziankę 
i zaprosi na imprezę organizowaną 
poza Ludwikowem, być może na-
wet poza gminą Jedlińsk. Wypada-
ło słowa dotrzymać – dodał. Został 
nagrodzony rzęsistymi brawami. 
Prezes Władysław Kosiniak-Ka-
mysz zwierzył się, że jest pełen po-
dziwu dla pomysłu i skuteczności 
jego realizacji przez energicznego 
Roberta. – Miał z nami być także 
przewodniczący Rady Naczelnej 
PSL, europoseł Jarosław Kalinow-
ski lecz przeszkodziły mu bardzo 
ważne sprawy – usprawiedliwiał 
nieobecnego. Gratulował aktyw-
ności przeważającym liczebnie 
na spotkaniu kobietom wiejskim. 

Zachęcał uczestniczki do kandy-
dowania w jesiennych wyborach 
samorządowych. Poinformował, 
że do sejmików i rad powiatowych 
PSL wystartują samodzielnie, 
w gminach przewidziane są po-
rozumienia z innymi komitetami 
wyborczymi. Poinformował, że po-
słowie PSL złożą w Sejmie projekt 
ustawy zwalniającej emerytów od 
płacenia podatków. Płacili je całe 
dorosłe życie – uzasadniał. 

Za dobroć i pracowitość, w tym 
umiejętne godzenie pracy zawo-
dowej z obowiązkami domowymi 
dziękował paniom poseł Mirosław 
Maliszewski.

 Mirosław Ślifi rczyk wymieniając 
walory przeważających liczebnie 
urzędniczek starostwa radomskie-
go spostrzegł, że mają one inne od 
mężczyzn spojrzenie na te same 
sprawy, wynikające chyba z dobroci 
i większej dociekliwości.

Zbigniew Gołąbek, jak ma 
w zwyczaju, rozbawił panie anegdotą 
o Dniu Kobiet organizowanym przez 
członkinie Chóru CANTO w Przysu-
sze. Opowiadały ponoć jak sprawnie 
idzie im w Dniu Kobiet przygotowa-
nie przyjęcia i wznoszenie toastów. 
– A kiedy śpiewacie? – zapytał cie-
kawski. – Jak to kiedy, w drodze po-
wrotnej do domu – padła odpowiedź 
nagrodzona oklaskami.

Bardzo podniosłym momentem 
było wręczenie dyplomów dwu-
nastu paniom z Gminy Jedlińsk. 
Z wnioskami do Marszałka Woj. 

Katarzyna Włodarczyk-Kwiecień, Aneta Żurowska – Radna Gmi-
ny Jedlińsk, Prezes Stowarzyszenia „PERSPEKTYWY”, Małgorzata 
Smyrda – Sołtys Wsi Wierzchowiny, Jadwiga Gut – Prezes Stowa-
rzyszenia „Czas Na Zmiany”, Ewa Ofi ara – Radna Gminy Jedlińsk, 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Bierwiec i Okolic, Izabela Lorenc 
– Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Monika Szczęsna 
– Sołtys Wsi Ludwików, Patrycja Bartula-Jakubowska – Właściciel 
telewizji regionalnej „Jedlińsk.tv”, Agnieszka Ofi ara – Prezes Sto-
warzyszenia „INNOWACYJNY JEDLIŃSK”, Agnieszka Gryzek – 
Dyrektor Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, Agata 
Nowakowska – Radna Gminy Jedlińsk, Michalina Schodnik. 

Uhonorowane 
dyplomami Marszałka

Mazowieckiego wystąpił Robert 
Dobosz. Nazwiska uhonorowanych 
odczytał radny sejmiku Leszek 
Przybytniak. A wręczali je wraz ze 
Zbigniewem Gołąbkiem. 

Większą część spotkania zajęły 
występy artystyczne. Rozpoczął je 
rzęsiście oklaskiwany dziecięco-
-młodzieżowy Zespół „Wolanian-
ki” z Wolanowa. Kobiecej widowni 
podobały się popisy akordeonistów 
Accordion Angels ze Szkoły Mu-
zycznej w Siennie. Część artystyczną 
zwieńczył recital Andrzeja Rybińskie-
go. Wystąpił wraz z synem Pawłem. 
Panie szalały. Uradowane wręczyły 
pokaźny bukiet kwiatów także Ro-
bertowi Doboszowi – organizatorowi 
i gospodarzowi imprezy.

Poza ofi cjalnym programem do-
brze spisali się też panowie uczest-
niczący w spotkaniu. Poproszeni na 
scenę przez prowadzącego imprezę 
Wojtka Szymańskiego, zaśpiewali 
chóralnie Paniom tradycyjne „Sto 
lat!” I jeszcze raz… kontynuowali 
bisując. Potem był jeszcze tort, cia-
steczka, owoce i napoje. Przed do-
tarciem do szatni, uradowane grupy 
i grupki uczestników udanej imprezy 
w Resursie Obywatelskiej, zatrzymy-
wały się przed „ścianką” do pamiąt-
kowego zdjęcia. Robert Dobosz, jako 
gospodarz imprezy, przyjmował po-
dziękowania, żegnał gości i w miarę 
możliwości starał się na prośbę wy-
chodzących ustawiać do pamiątko-
wych fotek. Było fajnie!

 Mieczysław Kaca

Robert Dobosz witał przybyłego na konferencję prasową Prezesa PSL W. Kosiniaka-Kamysza 
(z prawej) i innych ludowców

Przybyłe panie powitał Robert Dobosz – jego 
organizator i gospodarz Widownię zapełniły panie nie tylko z gminy Jedlińsk

Na fotce: Goście z PSL z „Wolaniankami”. Selfie wykonuje Jakub Stefaniak, rzecznik Stronnictwa

Na widowni, wśród pań…

Panie uhonorowane dyplomami przyznanymi przez marszałka A. Struzika z wręczającymi je panami

„100 lat” zaśpiewali gromko nieliczni na spotkaniu panowie
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Maków w odblaskach Przewóz dzieci 
w samochodach osobowychUczniowie kolejnej szkoły w powiecie radomskim otrzymali odblasko-

we gadżety. Na zaproszenie dyrektor PSP w Makowie, Magdaleny Ma-
kuch, do szkoły zawitała ekipa radomskiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.

Przy pełnej sali z-ca dyrektora 
WORD-u Zbigniew Mazurkie-
wicz i pracownik ośrodka Tomasz 
Sotowski zapoznali dzieci z zasada-
mi bezpiecznego poruszania się po 
drogach, tak w dzień, jak i po zmro-
ku. Nie jest sprawą łatwą tak ważny 
problem przedstawić maluchom, 
ale doświadczenie i odpowiednia 
baza dydaktyczna robią swoje. Za-
miast trudnego wykładu o fl uore-
scencji, wystarczy pokazać zdjęcie 

kocich oczu świecących w ciem-
ności i każde dziecko zrozumie, 
o co chodzi. Zagadki, rebusy i pro-
ste pytania zachęcają do aktywności 
i czynnego udziału w dyskusji. 

Prowadzona akcja „Wyprawka 
dla pierwszoklasisty” skierowana 
jest do najmłodszej grupy uczniów, 
ale i do ich rodziców. Od nich naj-
więcej zależy bezpieczeństwo swo-
ich pociech. To oni muszą uczulić 
dzieci na potrzebę bezpieczeństwa 

na drogach, szczególnie wiejskich. 
Wielu uczniów przyjeżdża do szko-
ły na rowerach. Pytanie, po której 
stronie drogi wolno im się poruszać 
tak pieszo, jak i rowerem, spotkało 
się z jak najbardziej prawidłową 
odpowiedzią. Nie są więc im obce 
zasady bezpieczeństwa. Dodatko-
wo zabezpieczone w odblaski ofi a-
rowane przez WORD i oczywiście 
używane, gwarantują bezpieczny 
powrót do domu.  JaL

WORD RADZI

W przypadku najmłodszych dzieci w wieku do lat 3, obowiązujące przepisy 
ruchu drogowego zabraniają nam przewożenia ich samochodem osobowym, 
niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i odpowiedni fotelik lub inne urzą-
dzenie przytrzymujące dla dzieci. 
W przypadku pozostałych dzieci, o konieczności stosowania fotelika bezpie-
czeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko (np. odpowiedniej 
podstawki) decyduje wzrost dziecka. Bez odpowiednich fotelików lub podsta-
wek na przednim fotelu samochodu osobowego możemy przewozić dzieci 
o wzroście nie mniejszym niż 150 cm, a na tylnym siedzeniu o wzroście co 
najmniej 135 cm, pod warunkiem zapięcia przez nie pasów bezpieczeństwa, 
w które wyposażony jest nasz samochód. W przypadku przewozu na tylnym 
siedzeniu trójki dzieci i braku możliwości umieszczenia obok siebie trzech 
fotelików lub podstawek, dopuszcza się przewóz dwójki dzieci w fotelikach 
i jednego dziecka (w wieku co najmniej 3 lat) przypiętego pasem bezpieczeń-
stwa, w jaki wyposażone jest nasze auto.
Oczywiście stosowane przez nas foteliki bezpieczeństwa oraz inne urządzenia 
przytrzymujące dzieci powinny być dostosowane do wagi i wzrostu dziecka 
oraz posiadać odpowiedni certyfi kat, a ich montaż w naszym aucie musi być 
zgodny z zaleceniami producenta pojazdu.

Podstawa prawna: Art. 39 i 45 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-

gowym.Ww. zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 591).

 Andrzej Majewski, egzaminator nadzorujący WORD w Radomiu

Lubię pracę z ludźmi 
dla wspólnego dobra
Rozmowa z samorządowcem Stefanem Bernaciakiem.

 Jest Pan osobą znaną nie tylko 
w gminie Kazanów i powiecie zwo-
leńskim...

– Ludzie z wymienionych tere-
nów i wielu mieszkańców innych 
miejscowości ziemi radomskiej 
mnie znają. Byłem m.in. wójtem 
Gminy Kazanów, szefem biura po-
selskiego, wicestarostą zwoleńskim. 
Obecnie pracuję w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie.
 Gdzie było najtrudniej? Która z tych 

ról przysporzyła najwięcej satysfakcji?
– Jeżeli człowiek całym sobą an-

gażuje się w to co robi, to jest usa-
tysfakcjonowany z pracy jaką wy-
konywał, pomimo że do łatwych nie 
należała. Dawała jednak dużo rado-
ści i zadowolenia. Pełniąc funkcję 
wójta pracowałem często po 12 go-
dzin, a czasami nawet dłużej. Gdy 
nadchodził piątek denerwowałem 
się, że kończy się roboczy tydzień. 
Praca ta była moją pasją. Nie liczy-
łem swojego czasu przeznaczanego 
gminie czy powiatowi, była to, mó-
wiąc nieskromnie, służba dla ludzi. 
Potem zresztą bywało podobnie. 
Powstawały nowe nawierzchnie 
dróg, rozbudowywaliśmy szkoły. 
Sporo się udało, pomimo olbrzy-
mich zaniedbań infrastruktural-

nych. Przypominam, że gmina 
Kazanów powstała 1 czerwca 1975 
roku i składała się z trzech niedo-
inwestowanych skrawków terenów 
z powiatów: radomskiego, iłżeckie-
go i zwoleńskiego. Miałem to szczę-
ście, że w latach 90. pracowałem 
z młodym, ambitnym, w pełni za-
angażowanym zespołem ludzi. Jed-
nak nasze możliwości ograniczały 
bariery fi nansowe. Sytuację zmie-
niło dopiero wejście Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r., a więc już po 
moim odejściu z gminy Kazanów. 
Pracując w Starostwie Powiatowym 
w Zwoleniu współdziałaliśmy z bar-
dzo solidnymi dyrektorami szkół 
średnich. Dzięki dyrektorom LO 

Barbarze Dziwisz i Arosławowi Ja-
kóbikowi z ZSR-T oraz zespołom 
pedagogicznym, szkoły te osiągały 
bardzo dobre wyniki nauczania. 
Przybyło nowych dróg powiato-
wych, zmodernizowaliśmy wiele 
starych odcinków. Po nawałnicy 
wiatrowo-deszczowej w lecie 2014 r. 
i przygotowaniu dokumentacji for-
malno-prawnej i zdjęciowej, udało 
się pozyskać pieniądze na moder-
nizację – już w nowej kadencji – 
dróg powiatowych przebiegających 
przez Kazanów i Osuchów. Wielką 
wagę przywiązywaliśmy do pomo-
cy społecznej. Jej specyfi ka i dyna-
mika wymagała dużo wysiłku. My-
ślę, że udało się skutecznie pomóc 

wielu rodzinom, które znalazły się 
nagle w bardzo trudnej sytuacji ro-
dzinnej i materialnej.
 Mówią, że ma Pan dobre przygoto-

wanie teoretyczne?
– Jestem z wykształcenia poli-

tologiem, ukończyłem Akademię 
Pedagogiczną im. KEN w Krako-
wie, Wyższą Szkołę Dziennikarską 
w Warszawie, studia podyplomowe 
w Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie oraz studium pra-
wa europejskiego na Uniwersyte-
cie Kardynała St. Wyszyńskiego 
w Warszawie.
 Pana opinia o zmianach dokonują-

cych się w Polsce?
– To delikatna materia. Na obiek-

tywne oceny przyjdzie stosowny 
czas. Potrzebny jest pewien dystans. 
Pozytywem jest obniżenie wieku 
emerytalnego, likwidacja niewy-
dolnych wychowawczo gimnazjów, 
właściwa polityka historyczna, 
a głównie dążenie do prawdy hi-
storycznej. Źle się stało, że doszło 
do starcia ze strukturami Unii Eu-
ropejskiej. Może należało wpro-
wadzać stosowne zmiany bardziej 
subtelnie, więcej czasu poświęcając 
na wyjaśnianie potrzeby zmian. Ale 
są też i negatywy.
 Przed nami duża niewiadoma, myślę 

o wyborach samorządowych. Będzie 
Pan kandydował?

– Pewnie to nie będą normalne 
wybory samorządowe. Zapewne 
będą pełne kłamstw, oszczerstw 
i pomówień. Ludzie słabi moralnie 
i etycznie, a także i merytorycz-
nie, będą się uciekać do różnych 
brzydkich chwytów. Nie zabraknie 
i takich, którzy w pogoni za pie-

niędzmi obiecywać będą wszyst-
kim wszystko, bez jakiegokolwiek 
pokrycia w rzeczywistości. Rodzi 
się pytanie, czy nie zatrze się gra-
nica między demokracją a anar-
chią. Jestem jednak przekonany, 
że większość ludzi myśli rozsądnie 
i prospołecznie. I dobrze rozpozna 
intencje kandydatów. Jednoman-
datowe okręgi wyborcze do rad 
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich 
i powiatowych dawały większą 
szansę kandydatom najlepszym, 
sprawdzonym, z dorobkiem, god-
nym zaufania. Uchwalony model 
wyborczy będzie raczej promował 
kandydatów partyjnych, często 
o nieukształtowanej samodziel-
ności i braku doświadczenia. Czy 
będę kandydował? Otóż, nie pod-
jąłem jeszcze ostatecznej decyzji. 
Jest jeszcze trochę czasu do namy-
słu. Mieszkańcy przekonują mnie 
bym kandydował, uzasadniając 
to moim dużym doświadczeniem 
i posiadaną wiedzą. Sprawę zosta-
wiam otwartą. Fakt, że potrzebni 
są kandydaci doświadczeni, spraw-
dzeni w działaniu. Tylko tacy mogą 
po wyborze, poprzez swoją pozy-
cję w radzie gminy bądź powiatu, 
dobrze służyć mieszkańcom, dbać 
o ich sprawy.
 Zbliżają się Święta Wielkanocne…

– I to szybkimi krokami. Korzy-
stając z okazji Czytelnikom Tygo-
dnika Radomskiego życzę spokoj-
nych, rodzinnych, pełnych radości 
i nadziei Świąt Wielkanocnych.
 Odwzajemniając się, przekazuję po-

dobne życzenia Panu i najbliższym, 
także w imieniu zespołu redagujące-
go wydania TR .   (M.K.)

Stefan Bernaciak
przy mapie Mazowsza
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„Jej piękno” 
w Gniewoszowie
Przybywających na uroczystość „Dnia Kobiet”, zorganizowaną 
w przez wójta Marcina Szymona Gaca i Urząd Gminy w Gnie-
woszowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym witała wystawa 
fotografi czna „Jej piękno”. Autorami zdjęć byli członkowie Koła 
Fotografi cznego przy Bibliotece Publicznej.

– Drogie Panie. Bardzo się cieszę 
z waszej obecności – powiedział 
wójt Marcin Szymon Gac. – Cieszę 
się bardzo, że w imieniu własnym, 
przewodniczącego Rady Piotra Dre-
li, jak i Rady Gminy Gniewoszów, 
mogę wam złożyć najserdeczniejsze 
życzenia z okazji „Dnia Kobiet”. Ży-
czę wam dużo pomyślności, spoko-
ju, jak najmniej obowiązków, dużo 
komplementów od mężczyzn. Ja 
wiem, że mężczyźni są trudni cza-
sami, że stroją „fochy”, ale zrozumcie 
ich i wybaczcie. Drogie i miłe panie, 
wręczymy wam z przewodniczącym 
rady tradycyjny kwiatek, ale zasta-
nawialiśmy się, czy nie dołączyć do 
niego takiego skromnego prezentu 
„retro”, rajstop. Niestety, nie udało 
nam się zdobyć ich aż tylu. 

Program przygotowany na tę 
okazję miał charakter edukacyjno-
-satyryczno-artystyczny.

Danuta Błażyńska z Wydziału 
Promocji UG, Monika Wiraszka i 
Marcelina Banaś poprowadziły pa-
nie z Gniewoszowa w świat historii i 
tradycji związanych z tym świętem. 
Nie zabrakło również sympatycznych 
uszczypliwości skierowanych tak do 
pań, jak i do panów. A na koniec pa-
dły wierszowane życzenia: 

„Drogie Kobietki, Babki Kochane!
Niech Wasze dni będą wciąż 
roześmiane!
Niech się Wam szczęści w grze 
w totolotka,
Niech ubiór Wasz zdobi modna 
błyskotka,
Niech kwiaty się ścielą 
u Waszych stóp,
Niech ptysie i pączki sypią się 
w bród.
Niech kury się niosą, 
dziatki zdrowo chowają,
a Wasi faceci niech często sprzątają.

Ponadto szczęścia i samej 
słodyczy
w dzień Święta Kobiet Kobiety 
Wam życzą!”
Dużo radości sprawił paniom 

występ uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gniewo-
szowie, ich dzieci i wnucząt. Były 
piosenki, wiersze i trochę fi lozofi i 
męsko-damskiej w dziecięcym wy-
konaniu. Ich występ przygotowany 
został przez dyrektora ZS-P Jaro-
sława Walaska oraz nauczycielki: 
Bożenę Sykut, Lidię Kultys, Martę 
Styk i Marię Witek.

Po uczniach przyszedł czas na 
występ artystów z wysokiej półki. 
Na estradę wkroczył „Kompany”, 
Zespół Śpiewaczy ze Zwolenia. Na 
sali popłynęły najbardziej znane 
piosenki poświęcone, bo jakżeby 
mogło być inaczej, paniom.

 Jacek Lombarski

Wójt Gminy Marcin Szymon Gac i przewodniczący Rady Piotr Drela złożyli Paniom 
najserdeczniejsze życzenia

Kwiatek dla pań, tych dużych i tych małych

„Być kobietą, być kobietą!”

Zespół Śpiewaczy „Kompany” ze Zwolenia Ten wieczór panie będą mile wspominać
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Z kobietami 
świat piękniejszy i lepszy
Międzynarodowy Dzień Kobiet, święto ustanowione w 1910 roku, dla uczczenia ofi ar w walce o emancypację i równouprawnie-
nie kobiet, jest obecnie obchodzony w kilkudziesięciu państwach na świecie. W pewnej, zamierzchłej epoce, sprowadzono je do 
formuły „goździk + para rajstop + pokwitowanie”. Nie zawsze był nawet czas na akademię, bo „plan gonił””. Po 1989 roku zaczę-
to nawet szeptać, że jest to przeżytek poprzedniego systemu, komunistyczne święto, więc po co kontynuować taką tradycję. 

Na szczęście „Dzień Kobiet” wy-
szedł zwycięsko z tych opresji. Dziś 
już nikt nie podważa sensu jego 
istnienia i dlatego panie z gminy 
Garbatka-Letnisko przybyły tak 
licznie na zaproszenie wójta Ro-
berta Kowalczyka i przewodniczą-
cego Rady Włodzimierza Mazura 
do Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi.

– Miłe Panie, możecie być spokojne 
– powiedział wójt Robert Kowalczyk. 
– Nie będziemy z przewodniczącym 
Włodzimierzem Mazurem ani tań-
czyć, ani śpiewać. Życzymy wam dro-
gie Panie, abyście tym wyjątkowym 
dniu, w ciszy, odnalazły swoje myśli 
i marzenia. Aby wszystkie, nawet te 
najbardziej abstrakcyjne plany, udało 
się zrealizować. Życzymy szczęścia, 
dzięki któremu te zamierzenia staną 
się realne. Zdrowia, które pomoże 
w ich realizacji oraz prawdziwych 
przyjaciół, z którymi będziecie mo-
gły dzielić radość ze swoich sukce-
sów. Dziękujemy Wam, że czynicie 
ten świat piękniejszym i lepszym.

Zamiast tradycyjnego rozdawnic-
twa skromnych bukiecików, w tym 
roku postanowiono przekazać jeden 
wielki bukiet kwiatów na ręce Agniesz-
ki Babańcy, dyrektorki Publicznej 
Szkoły Podstawowej, goszczącej w tym 
dniu wszystkie panie. 

Ale i dla pań znalazły się pięk-
ne upominki, a także atrakcyjne 
występy artystów. Najpierw ze 
współczesnym repertuarem, wła-
snym i zapożyczonym, wystąpił 
znany doskonale w Garbatce-Let-
nisko zespół Kamila Borucha. Po 
nim salwy śmiechu i oklasków 
wzbudził „Kabaret z Różą”, działa-
jący przy Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Starachowicach. Trzeba 
to przyznać, mimo że aktorzy byli 
amatorami, wykazali się niezwykły-
mi, profesjonalnymi zdolnościami, 
a repertuar piosenek, dowcipów 
i skeczy, zaczerpniętych z życia 
emerytów, był soczysty i bogaty. 

O doskonałej zabawie najlepiej 
świadczą uśmiechy utrwalone na 
naszych zdjęciach.  JaL

Miłe panie, z wami świat jest piękniejszy i lepszy Upominki dla pań od wójta Roberta Kowalczyka

Otrzymały je również i młodsze panie od przewodniczącego Włodzimierza Mazura Zespół Kamila Borucha

„Kabaret z Różą” pokazał, że ma również i kolce
Agnieszka Babańca, dyrektor PSP i wicedyrektor Ewelina Piecyk-Kowalska bawiły się doskonale 
w towarzystwie wójta Roberta Kowalczyka i Włodzimierza Mazura

Humory paniom dopisywały
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Jesteście urocze, kochane, cudowne, 
Obchody Święta Kobiet w Gminie Policzna cieszą się dużym powodzeniem. 

Tegoroczne spotkanie przebie-
gało jak zwykle w atmosferze luzu 
i humoru. Wiedząc, co dowcipne-
go włodarze gminy przygotowują 
na 8 Marca, Jolanta Kalinow-
ska, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Policznie, w któ-
rego obszernej sali gimnastycznej 
spotkanie się odbywało, w paru 
zdaniach powitała zaproszone pa-
nie, organizatorów, gości i oddała 
głos Wójtowi Gminy – Tomaszo-
wi Adamcowi. Gospodarz gminy 
zaskoczył zgromadzone kobie-
ty ciekawostką o zainstalowaniu 
w niektórych budynkach na terenie 
gminy baterii słonecznych, paneli fo-
towoltaicznych i innych solarów zasi-
lanych energią słoneczną. – …Będąc 
wśród was, widzę, że również bije 
od was Panie taki blask, że można 
by ogłosić w gminie sukces ener-
getyczny, zauważony w skali kra-
jowej... Odpowiedzią była trwająca 
kilka minut burza oklasków. Wójt 
zakończył uspokajająco: 

Życzę radości, która dostrzega 
piękno małych rzeczy…
Życzę nadziei, która nie gaśnie, 
kiedy marzenia wydają się być 
dalekie
Życzę spokoju, który ukoi 
emocje, kiedy wszystko wokół 
wyprowadza z równowagi…
Drogie Panie, Dziewczyny… 
Wszystkiego Najlepszego!!!

Paweł Jędra, Przewodniczący 
Rady Gminy w Policznie, zapre-
zentował z kolei z lekką ironią, 
żartobliwie, dwa charaktery ko-
biet, za które nie otrzymał okla-
sków, mimo zastrzeżenia: „Wy 
do nich nie należycie”. Wyciągnął 
więc z kieszeni długaśną ściągawkę 
i z jego ust zaczął płynąć sam miód. 
–Jesteście cudowne, kochające, 
urocze, marzycielskie, czarodziej-
skie, rozkoszne, zachwycające, za-
radne, troskliwe, dobrotliwe, opie-

kuńcze itd., itp. Znowu rozległa się 
burza oklasków.

Po szefach gminnego samorzą-
du przed mikrofonami pojawił się 
Zespół Ludowy „Sobótka” z Czar-
nolasu, będący wizytówką całej 
gminy, znanej z podtrzymywania 
dziedzictwa kulturowego. Nie ma 
też imprezy, czy znaczącego spo-
tkania kulturalnego bez udziału 
pań i panów z „Sobótki’. Od wielu, 
wielu lat przewodzi jej Stanisława 
Baran. 

Relacje męsko-damskie przewi-
jały się też w świątecznym, marco-
wym programie zespołu. Włączał 
je w formie krótkich przerywników 
do muzyki akordeonowej solista 
Krzysztof Maślanek, wspomaga-
ny grą na bębenku przez Henryka 
Marka. W zapiskach historycz-
nych wyszperał nawet, co Jan 
Kochanowski napisał o… swoim 
pierwszym razie. Nie stronił od 
tych spraw Zespół „Sobótki”, do-
pasowując wypowiedzi i piosenki 
do… przekazu dnia.

Podobnie było w czasie przezna-
czonym dla kieleckiego kabaretu 
„Bez próby”, bawiącego panie. Za-

Licznie przybyłe na koncert panie i pozostałych gości serdecznie witali: Jolanta Kalinowska 
– dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie, Wójt Tomasz Adamiec i Przew. Rady 
Gminy Paweł Jędra

Paweł Jędra przy wyliczaniu przymiotów pań posłużył się uczniowską ściągą

siliły go chętnie, co odważniejsze, 
piękne panie z widowni.

Pięknym, wzruszającym aktem 
było wręczanie kwiatów przez Wój-
ta Tomasza Adamca i Przewodni-
czącego Pawła Jędrę. Na zakoń-
czenie wszystkie panie otrzymały 
upominki. Zwierzały się, że będą 
dla nich użyteczne. W sprawnym 
wykonaniu przyjemnego, choć nie-
łatwego zadania pomagali panowie 
z Urzędu Gminy w Policznie. 

 A Wójt Tomasz Adamiec i Prze-
wodniczący Rady Paweł Jędra, że-
gnając się z grupami uśmiechnię-
tych pań wychodzącymi z udanego 
spotkania mówili:

 – Drogie Panie, serdecznie dzię-
kujemy za wspólnie spędzony wie-
czór. Wszystkiego najlepszego! Do 
zobaczenia! 

Wójt Tomasz Adamiec zapyta-
ny, jakie będą najbliższe okazje do 
wspólnych, podobnie radosnych 
przeżyć, wymienił „Festyn Rodzinny”, 
czerwcowe „Czarnoleskie Spotkania 
Sobótkowe” oraz „Spotkania z Piosen-
ką Ludową”. Do zobaczenia! 

 (M.K.)
Fot. autor i UG Policzna

Na koncert przybyło 316 kobiet Ważną częścią spotkania było wręczanie kwiatów przez gospodarzy gminy Policzna

Panie zaproszone na spotkanie były bardzo zadowolone z ciepłej atmosfery

Występ „Sobótki” rozpoczęli muzycy – Krzysztof Maślanek i Henryk Marek

W akcji artystycznej uczestniczył cały zespół „Sobótki”
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pracowite, opiekuńcze, cierpliwe…
Tak było też 8 Marca tego roku, w spotkaniu wzięło udział aż 316 pań. 

Wizytówką
„Sobótka” z Czarnolasu
Zespół Ludowy „Sobótka” działa od maja 2003 roku. Inicjatywa wznowienia 
działalności wynikała z chęci kultywowania tradycji ludowych rodziców, którzy 
działali w zespole w latach 1961–1981. Aktualny skład zespołu: Kierowniczka 
Stanisława Baran oraz członkinie: Janina Abramczyk, Anna Kuc, Wanda Kosik, 
Lucyna Wolszczak, Anna Fiet. Panowie to: Jan Skirzyński, Jan Kuc, Zenon Abram-
czyk. Spotykają się w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie. 
Oprawą muzyczną zajmują się: Krzysztof Maślanek, akompaniujący na akor-
deonie oraz Henryk Marek na bębenku. Zespół prezentuje stare ludowe pie-
śni. Wielokrotnie uczestniczył w konkursach, przeglądach folklorystycznych, 
dożynkach, obrzędach ludowych, brał także udział w Biesiadach Gawędziarzy 
Poetów i Śpiewaków Ludowych.
W eliminacjach Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów 
„ARS” 2004 zdobył pierwsze miejsce i zakwalifi kował się do centralnych 
w Bydgoszczy. Brał udział  w Mazowieckim Przeglądzie Pieśni Folklorystycznych 
w Przysusze, Regionalnych Spotkaniach z Folklorem im. Józefa Myszki w Iłży, 
w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca 
Ludowego w Warce, w Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych 
im. Jana Derlety w Szydłowcu. Rokrocznie występuje podczas „Czarnoleskich 
Spotkań Sobótkowych”.
W 2010 r. panowie z zespołu „Sobótka” reprezentowali region radomski na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą, znakomicie interpretując tradycyjne pieśni dyngusowe. W 2011 r. zespół 
uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukse-
li, prezentując piosenki ludowe regionu. Działalność zespołu jest doceniana 
i honorowana na festiwalach i przeglądach, o czym świadczą liczne dyplomy, 
puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe. Ukoronowaniem tej krótkiej, ale jak-
że dynamicznej i pożytecznej działalności artystycznej jest przyznanie przez 
Stowarzyszenie „Renesans” w 2011 r. nagrody im. Jana Kochanowskiego. 
Zespół wyjeżdża na festyny organizowane w ościennych gminach, uświetnia 
akademie okolicznościowe organizowane na terenie gminy, powiatu i szkół, za-
poznając dzieci i młodzież z tradycjami i obrzędami ludowymi. Jest współorga-
nizatorem Spotkań z Piosenką Ludową, które corocznie odbywają się w sierpniu 
w Policznie. Bierze systematycznie udział w Festiwalach Produktów Regionalnych 
w Warszawie, Kielcach, Radomiu i Zwoleniu wystawiając stoiska z tradycyjnymi po-
trawami regionu i zdobywając liczne nagrody. Za całokształt działalności w 2015 r. 
otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku na „Fe-
stiwalu ziemniaka” w Muzeum Wsi Radomskiej zespół zajął pierwsze miejsce za 
potrawę regionalną – „kapustę kartofl aną”. Wspólnie z Karolem Okrasą wystąpił 
w wigilijnym wydaniu programu pt. „Okrasa łamie przepisy”. 

Nie mogło się obejść bez upominków. Paniom z „Sobótki” wręczał je Paweł Jędra

Po wręczaniu goździków, rozpoczął recital kabaret „Bez Próby”. 
Jedna z pań dołączyła do programu – na krótko

Humoryści z Kielc zachęcili także świetliczankę panią Jadzię Wrochnę

Paweł Jędra dotarł z kwiatami do ostatnich rzędów Sali

Wójta T. Adamca widzimy z porcją goździków

Te panie przyjęły prezenty z rąk wójta Tomasza Adamca Był symboliczny toast bezprocentowy, smaczny tort i tradycyjne „100 lat”

„Sobótka”, jak zawsze, razem
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Józef Grzecznarowski – 
budowniczy i bojownik

RETROSPOTKANIE
19 marca 2018 roku 

godz. 17.00 

Sala Widowiskowa Resursy Obywatelskiej

mieninyózef
Partnerzy  
projektu: KLUB

REFLEKSJI

POLITYCZNEJ

Aleksander Sawicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia, ceniony znawca i miłośnik historycz-
nego dziedzictwa tego miasta, w jednym z artykułów prasowych stwierdził, że po Kazimierzu Wielkim, największym budowni-
czym Radomia był Józef Grzecznarowski.

Podpowiadał w ten sposób wpły-
wowym środowiskom społecznym, 
że wypadałoby godniej, niż to do-
tychczas uczyniły, upamiętnić Jó-
zefa Grzecznarowskiego. Dodajmy, 
że nie tylko jako wielkiego budow-
niczego, lecz także ryzykującego 
więzieniem i życiem bezkompro-
misowego, bojownika o niepodle-
głą Polskę.

 Józef Grzecznarowski patronu-
je od lat Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, którą w 1946 roku 
założył i rozwijał w latach przychyl-
nych dla realizacji swoich życiowych 
marzeń. Przez osiedle Ustronie 
prowadzi przelotowa aleja jego 
imienia. Jest też fi lm dokumental-
ny. Odżyła propozycja nadania Jó-
zefowi Grzecznarowskiemu tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia i upamiętniania jego do-
konań w inny użyteczny sposób. 
Inicjatorzy projektu społecznego 
pod nazwą: „Odbuduj z nami hi-
storię Radomia” uznali, że nadeszła 
właśnie kolej na Grzecznarowskie-
go, człowieka bardzo inicjatywnego, 
przy tym odważnego, niepokornego 
i niekonwencjonalnego. 19 marca, 
o godz. 17, w Resursie Obywatelskiej 
odbędzie się na jego temat program 
artystyczny pt. „Imieniny Józefa”. 
Wystąpią, poza artystami, osoby, 
które znały Grzecznarowskiego, 
w tym członkowie rodziny. 

Jego droga życia nie była usłana 
różami, raczej cierniami. W okresie 

zaborów, już jako nastolatek, uczest-
niczył w bezkompromisowych dzia-
łaniach o prawa robotników najem-
nych, skojarzonych z walką bojowca 
PPS o niepodległą Polskę. Po odzy-
skaniu niepodległości, szczególnie 
w latach dwukrotnej prezydentu-
ry, rozpoczął budowę w Radomiu 
mieszkań, podstawowej infrastruk-
tury komunalnej oraz fabryk zapew-
niających ludziom pracę. Wymowne 
jest to, że niemiecki okupant aresz-
tował prezydenta Radomia Józefa 
Grzecznarowskiego już 10.11.1939 
roku, w kilka tygodni po zniewole-
niu Polski. Pięcioletnia okupacja to 
czas wyniszczającej eksploatacji jego 
organizmu w niemieckich obozach 
koncentracyjnych – Sachsenhausen 
i Buchenwaldzie, niespodziewanie 

szczęśliwe zakończonej uwolnie-
niem przez żołnierzy amerykań-
skich pod Lubeką na tzw. drodze 
śmierci. Po kilkumiesięcznym lecze-
niu w Szwecji, 2 października 1945 r. 
powrócił do Radomia. Podjął pracę 
w Społecznym Przedsiębiorstwie 
Budowlanym, po czym awansował 
na dyrektora Zjednoczenia Budow-
nictwa Miejskiego. Jednocześnie 
współorganizował Radomską Spół-
dzielnię Mieszkaniową, obejmując 
w niej funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. W początkach 
stalinizmu nie zgadzał się na ar-
bitralne zjednoczenie PPR i PPS. 
Dlatego 8 kwietnia 1948 r., pod po-
zorem „reorganizacji” Wojewódz-
kiego Komitetu PPS w Kielcach 
(był jego wiceprzewodniczącym) 
wraz z innymi członkami kierow-
nictwa został usunięty z jego składu. 
Uzasadnienie: „duchowo nieprzygo-
towani do jedności organicznej obu 
partii”. W ślad za tym aktem został 
wykluczony z PPS. Jako posła z listy 
tej partii, pozbawiono Józefa nawet 
członkostwa w sejmowej komisji od-
budowy. Stracił też stanowisko dy-
rektora ZBM. W 1952 roku otrzymał 
nakaz opuszczenia Radomia. Przez 
4 lata budował mieszkania w Nowej 
Hucie. Jesienią 1956 roku na powrót 
uczestniczył w budowie bloków 

i osiedli mieszkaniowych w Rado-
miu. Został prezesem Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, której 
po śmierci zasłużenie patronuje. 
Pracowicie, z ofi arnością i kon-
sekwencją zabudowywał blokami 
mieszkalnymi wolne przestrzenie 
przy ważnych ulicach Radomia 
m.in: Struga, Zbrowskiego, Grzy-
bowskiej, Żeromskiego. Budował 
i zasiedlał nowe osiedla, m.in. 
XV-lecia i Ustronie. Wiele bloków 
powstało z płyt prefabrykowanych 
systemu W-70, kojarzonego też 
z Józefem Grzecznarowskim. 
Z jego inicjatywy powstało Spół-
dzielcze Zrzeszenie Budowy Dom-
ków Jednorodzinnych „Własne 
Domy”. Czuł się spełniony, choć 
zbliżał się nieuchronny kres ży-
wota wypełnionego walką i budo-
waniem. Mógłby on być tematem 
barwnego fi lmu.

 Oto ważniejsze fakty z 92 lat 
żywota Józefa Grzecznarowskiego. 
Urodził się w Końskich 11 marca 
1884 roku, w rodzinie kolejarskiej. 
Większość dorosłego życia zwią-
zał z Radomiem. Zmarł 7 kwietnia 
1976 roku, na kilka tygodni przed 
protestem radomskich robotników. 

Pracę zawodową w koneckiej 
garbarni rozpoczął jako 15-letni 
chłopak, po śmierci ojca. Usunięty 

został z niej już po niespełna roku 
za udział w strajku! Zatrudnienie 
znalazł w Radomiu, w garbarni 
Babińskiego, a następnie Karscha 
i Krajeńskiego. Od 1905 roku działał 
w Organizacji Bojowej PPS. Ścigany 
carskim listem gończym, po zabój-
stwie strażnika ziemskiego, uciekł 
do Krakowa, a następnie przedostał 
się do Szwajcarii. Do ówczesnego 
Królestwa Polskiego wrócił jako 
przeszkolony rewolucjonista pod 
konspiracyjnym nazwiskiem Michał 
Krajewski. Został instruktorem OB PPS 
w Kielcach. W Zakopanem poznał 
Józefa Piłsudskiego. Działał też na 
Lubelszczyźnie. Jako funkcyjny bo-
jowiec PPS Frakcji Rewolucyjnej 
organizował zamachy i został ska-
zany, w 1908 roku – dwukrotnie na 
karę śmierci. Po zamianie wyroku 
na dożywocie, odsiadywał karę 
w Smoleńsku. Tam zastało go 
obalenie caratu i objęcie władzy 
przez bolszewików. Jesienią 1918 r. 
powrócił do Polski, w listopa-
dzie 2018 r. został komendantem 
milicji ludowej PPS w Radomiu. 
Po rozmowie z J. Piłsudskim, 
w styczniu 1919 r. przeniósł się 
do Warszawy. Po powrocie do Ra-
domia, działał w instancjach PPS 
(w latach 1922–1939 jako przewod-
niczący Okręgowego Komitetu Ro-
botniczego PPS, od stycznia 1926 r. 
– członek Rady Naczelnej PPS, od 
lutego 1937 – jej wiceprzewodni-
czący). Przewodniczył też Miejskiej 
i Okręgowej Radzie Związków Za-
wodowych, Związkowi Zawodo-
wemu Robotników Garbarskich, 
w latach 1924–1929 Zarządowi 
Kasy Chorych w Radomiu. Przez 
dwie kadencje (lata 1928–1935) był 
posłem, dwukrotnie (lata 1927–
– 1930 i 1938-1939) prezydentem 
Radomia. Dzięki inspiracji i przebo-
jowości, w okresie jego prezydentu-
ry, posłowania i działalności związ-
kowej, powstały w Radomiu ważne 
inwestycje komunalne: wodociągi, 
wieża ciśnień na Glinicach i stacja 
pomp przy ul. Filtrowej, gazownia, 
rzeźnia, 4 szkoły, Dom Robotniczy 
(obecna siedziba Teatru Powszech-
nego), bloki mieszkalne, baraki dla 
bezdomnych, targowisko na placu 
Jagiellońskim oraz przedsiębiorstwa: 
„Tytoniówka”, Fabryka Telefonów 
„Ericsson” i Fabryka „Bata”, prze-
kształcona po wojnie w „Radoskór”. 
Józef Grzecznarowski był też współ-
organizatorem Spółdzielni Oszczęd-
nościowo-Pożyczkowej „Dźwigar” 
oraz wspierał działalność Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zdobycz 
Robotnicza”.  M.K.

Józef Grzecznarowski z lat powojennych Zabytkowa stacja pomp przy ul. Filtrowej

Tablica pamiątkowa patrona RSM Józefa Grzecznarowskiego odsłonięta w siedzibie Spółdzielni 
podczas 70-lecia jej jubileuszu

Pierwsze budynki mieszkalne
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W Wolanowie 
kobiety są naj...
4 marca, w dniu poprzedzającym o kilka Światowy Dzień Kobiet, sala gimnastyczna Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wolanowie wypełniła się po brzegi. Dariusz Myśliwiec – dyrektor PSP w 
Sławnie i Stanisław Prażmowski – dyrektor PSP w Bieniędzicach, w tym dniu przyjęli na siebie 
niełatwą rolę konferansjerów. I trzeba przyznać, mieli ręce pełne roboty, bo cały czas coś się 
działo. Nie tylko na scenie.

– Witam wszystkich przybyłych, 
a szczególnie witam panie, te pełno-
letnie i te niepełnoletnie – powie-
dział wójt Gminy Wolanów, Adam 
Gibała. – Pragnę Wam wszystkim 
złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
spełnienia marzeń. Przypomina 
mi się taka piosenka z lat młodo-
ści: „Kobieto, kobieto, ile lat masz, 
do męskiej kieszeni tysiące dróg 
znasz”. I jest to chyba prawda. 
Jeszcze raz życzę dużo słonecz-
nych dni i żeby one były nie tylko 
w dniu dzisiejszym, ale na co dzień. 
Dziś zmienimy tradycję i zamiast 
kwiatka, będzie dla wszystkich pań 
czekoladka. 

Inną tradycją święta pań 
w Wolanowie, i ta nie uległa zmia-
nie, jest wręczenie nagród i wy-
różnień w corocznym konkursie 
czytelniczym Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Dyrektor biblioteki, 
Elżbieta Aderek, wraz z wójtem 
Adamem Gibałą wręczyli nagrody 
i dyplomy. W tym roku otrzymały 
je panie: Magdalena Siara, Urszula 

Kierasińska, Jadwiga Dzik, Zofi a 
Sieradz, Iwona Korbecka, Jadwi-
ga Wojcieszak, Patrycja Czerwiec, 
Ilona Mach, Barbara Obrzydowicz, 
Krystyna Sieczkowska, Danuta 
Bilska, Beata Janas, Irena Wal-
czak, Teresa Kucharska, Irmina 

Małysa, Edyta Gibała i Monika 
Roma nowska.

Kiedy ogłoszono konkurs tań-
ca, w którym wziął udział rów-
nież wicestarosta Leszek Margas, 
podłoga aż się ugięła od oberków 
i walczyków. W konkursie „Zrób 
to sam”, m.in. wzięli udział starosta 
Mirosław Ślifi rczyk i wójt Adam 
Gibała. Zadanie było nie łatwe. 
Z nitki, makaronu i koralików trzeba 
było w krótkim czasie wykonać ory-
ginalną biżuterię. W obydwu kon-
kursach wygrali wszyscy ich uczest-
nicy i otrzymali pierwsze nagrody.

Nie obyło się bez słodkiego 
poczęstunku. Na salę wjechały 
olbrzymie torty. Zapanowało spo-
re zamieszanie, ale przy pomocy 
uczniów udało się zapanować nad 
sytuacją i słodkości starczyło dla 
wszystkich. 

Uczniowie mieli zresztą również 
pełne ręce roboty. To oni wykonali 
program artystyczno – wokalny, 
poświęcony paniom. Nie zabrakło 
w nim poezji Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, scenek aktorskich 
i piosenek. Innego rodzaju kabaret 
przedstawiły panie i panowie z Lo-
kalnego Stowarzyszenia Kobiet ze 
Skrzynna. Była satyra, dowcip i sal-
wy śmiechu z widowni. A na koniec 
wystąpiła lokalna perełka – Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca „Wolanian-
ki”, zdobywcy pierwszego miejsca 
w kategorii „dziecięce zespoły 
folklorystyczne” w 24. Międzyna-
rodowym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie.

Wszyscy bawili się świetnie, a wspo-
mnienia pozostaną na długo.

 JaL

Wykonawcy ze szkolnego kabaretu

Gospodarze i zaproszeni goście bawili się świetnie „Sto lat” zaśpiewali panowie wraz z paniami

Wójt Adam Gibała i dyrektor biblioteki Elżbieta Aderek wręczyli nagrody czytelniczkom Sala zapełniła się po brzegi Zespół „Wolanianki”

Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna

Życzenia paniom złożył wójt Adam Gibała Konkurs tańca – zatrzeszczała podłoga od oberka

Do życzeń przyłączyli się starosta Mirosław Szlifirczyk i wicestarosta Leszek Margas
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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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 
8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 14.00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub 
przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 3 egzemplarzach wer-
sji papierowej oraz wersji elektronicznej, bezpośrednio w biurze LGD 
„Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 
8.00–14.00. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą 
elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza 
się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę 
złożonych załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisa-
ne przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku 
decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. 

III. Zakres tematyczny: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-

frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Przed-
sięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy fi nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

1. Cel ogólny 1 Wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz roz-
woju obszaru LGD „Wspólny Trakt”.

Cel szczegółowy 1.5 Rozwój infrastruktury kulturalnej.
Przedsięwzięcie 1.5.1 Centra Aktywności.

2. Cel ogólny 4 Ochrona walorów środowiska obszaru LGD 
z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych, 
w tym działania na rzecz ochrony klimatu.

Cel szczegółowy 4.2 Promocja i wykorzystywanie innowacyjnych 
rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Przedsięwzięcie 4.2.1 Niska emisja = zdrowsze i tańsze życie. 

IV. Forma wsparcia:
1) Przedsięwzięcie Centra Aktywności
2) Przedsięwzięcie Niska emisja=zdrowsze i tańsze życie
– refundacja do 70% kosztów kwalifi kowanych w przypadku pod-

miotów wykonujących działalność gospodarczą;
– refundacja do 63,63% kosztów kwalifi kowalnych dla jednostek 

sektora fi nansów publicznych.
– 100% kosztów kwalifi kowalnych dla pozostałych podmiotów.

V. Warunki udzielania wsparcia:
V.1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do fi nansowania, 

musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy fi nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020; Dz.U.2015 poz.1570 z późniejszymi zmianami, 
w tym służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, a ponadto:

– spełnić warunki oceny wstępnej, 
– zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, a ponadto średnia arytmetyczna 
z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
musi uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów – 55 pkt.

– mieścić się w limicie środków ogłoszonych w naborze.

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki 
wsparcia, o możliwości uzyskania dofi nansowania decyduje miejsce 
na liście rankingowej projektów.

V.3 W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tę samą liczbę punk-
tów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, 
godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do ni-
niejszego ogłoszenia.

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfi kacji wniosku 
ww. działań dostępny jest we wnioskach o przyznanie pomocy.

VII. 1 Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi 
w LSR:

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę 
Działania „Wspólny Trakt” w celu przeprowadzenia czynności zwią-
zanych z wyborem operacji oraz dołączenia Ankiety spełniania lo-

kalnych kryteriów wyboru operacji. Ankieta do pobrania na stronie 
internetowej www.wspolnytrakt.pl w zakładce Nabory lub w biurze 
LGD „Wspólny Trakt”.

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi dla:
1. Przedsięwzięcia 1.5.1 Centra Aktywności: 
133 885,09 zł (konkurs na infrastrukturę kulturalną) 
2. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja = zdrowsze i tańsze życie: 
472 068,16 zł (konkurs infrastrukturę kulturalną, turystyczną lub 

rekreacyjną)

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wnio-
sku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz 
formularza umowy o udzielenie wsparcia: dostępne są na stronie 
Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na 
stronie Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” www.wspolny-
trakt.pl w zakładce Nabory.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia 
wniosków udzielane są w biurze LGD „Wspólny Trakt” oraz pod 
numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, pełno-
mocnika lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz 
zawierać adres benefi cjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku 

odpowiada wnioskodawca.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości 
składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego 
wdrażanego w poddziałaniu 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018 r. od godz. 
800 do dnia 30 marca 2018r do godz. 14.00.

II. Miejsce składania wniosków: 
II.1 Wnioski są wypełniane przy pomocy generatora wniosków LGD 

„Wspólny Trakt” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD 
www.wspolnytrakt.pl zakładka: GRANTY podzakładka: LINK DO GE-
NERATORA WNIOSKÓW-GRANTY. 

Uwaga: Generator będzie udostępniony Grantobiorcom od 16 marca 
2018 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2018 r. do godz. 14.00.

II.2 Wniosek o powierzenie grantu wypełniany jest przez Grantobiorcę 
w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków on-line 
dostępnego na stronie LGD „Wspólny Trakt” www.wspolnytrakt.pl.

 Po wydrukowaniu z generatora dokumentu, Grantobiorca składa wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD bezpośrednio, tj. osobiście 
lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz 1 wersji elektronicznej (płyta CD), w biurze LGD „Wspólny 
Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 9.00–14.00. 

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie 
będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej 
strony wniosku o powierzenie grantu. Potwierdzenie zawiera datę złożenia 
wniosku wraz z godziną jego przyjęcia, liczbę załączników, pieczęć LGD, 
podpis pracownika przyjmującego wniosek, znak sprawy, numer konkursu. 

II.3 O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia 
w formie papierowej bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. II.2 

III. Forma wsparcia: 
• refundacja kosztów kwalifi kowanych: 
–  dla jednostek sektora fi nansów publicznych – do 63,63% kosztów 

stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, przy czym suma grantów 

udzielonych jednostkom sektora fi nansów publicznych nie może przekro-

czyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

– pozostałe podmioty – do 90% kosztów stanowiących podstawę wy-
liczenia kwoty grantu.

Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.), a zwłaszcza przepisy § 3 ust. 1 lub 4; § 4 
ust. 1 pkt 4 oraz 7 rozporządzenia.

• kwota grantu
Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie 

wyższa niż 7 000,00 zł. 
•  Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego (konkursu): 

60 000 zł

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego: 
Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas”

V.  Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele 
i wskaźniki:

Cel Ogólny 2.0 Włączenie społeczne grup defaworyzowanych
Cel szczegółowy 2.1 Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy 

grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas”

Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osią-
gnięcia następujących wskaźników określonych w Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania 
„Wspólny Trakt” na lata 2014-2020: 

– wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych działań – min. 8 szt.
– wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców działań uwrażliwiających – 

min. 3000 osób.

VI. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
– Imprezy integrujące osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną, 
– warsztaty, spotkania, wydarzenia i inne akcje społeczne, 
– wystawy, konkursy, wydawnictwa i inne, mające zwrócić uwagę 

społeczności lokalnej na grupy defaworyzowane i ich problemy.

VII. Obowiązujące warunki udzielenia wsparcia 
VII.1 Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
•  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze-

śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy fi nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.), 

•  ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
społeczności (Dz.U. poz. 378, z późn. zm.),

•  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lo-
kalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na lata 2014-2020, 

VII.2 Warunkiem uzyskania grantu jest:
– pozytywna ocena wniosku w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania 
„Wspólny Trakt” na lata 2014-2020, obejmująca w szczególności ocenę 
zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz PROW na lata 2014–2020,

– dokonanie wyboru Grantobiorcy, pod warunkiem zgodności 
z LSR oraz uzyskania minimalnej liczby punktów (tj. co najmniej 55 pkt) 
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

VIII. Kryteria wyboru
VIII.1 Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby 

punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku 
stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oceny według kryteriów 
wyboru Grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. 

VIII.2 Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Ope-
racji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy 
wynoszący 55 pkt.

VIII.3 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie 
mogą być wybrane.

VIII.4 W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punk-
tów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień 
i godzina) przyjęcia wniosku w wersji papierowej.

IX. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfi kacji wniosku w/w 
zadań (pkt. VI) dostępny jest we wnioskach o powierzenie grantu.

X. Informacja o miejscu udostępnienia LSR oraz dokumentów apli-
kacyjnych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku 
o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzo-
ru sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania) dostępne są 
na stronie Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” www.wspolnytrakt.
pl w zakładce Granty.

XI. Informacja o terminach realizacji projektu grantowego oraz 
poszczególnych zadań.

Termin realizacji operacji/grantu: do 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy o powierzenie grantu.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Wspólny Trakt” w celu przeprowadzenia czynności związanych 
z wyborem zadań/ Grantobiorców oraz dołączenia Ankiety spełniania 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ankieta do pobrania na stronie 
internetowej www.wspolnytrakt.pl w zakładce Granty lub w biurze LGD 
„Wspólny Trakt”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wnio-
sków udzielane są w biurze LGD „Wspólny Trakt” oraz pod numerem 
telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę, pełnomocnika 
lub osoby uprawnione do reprezentowania Grantobiorcy oraz zawierać 
adres Grantobiorcy. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

OGŁOSZENIE O NABORZE 
WNIOSKÓW NR 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE 
WNIOSKÓW O POWIERZENIE 
GRANTÓW NR 1/2018/G

OGŁOSZENIA
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 Na zorganizowanym przez Roberta Dobosza spotkaniu z kobietami w Resursie Obywatelskiej, wielkim powo-
dzeniem cieszyła się tzw. ścianka. Wielu uczestników, przede wszystkim panie, chciało mieć pamiątkowe zdjęcie, 
potwierdzające zaproszenie na niecodzienne Święto Kobiet 2018. I koniecznie z Robertem Doboszem. Widocznym 
na zdjęciu paniom towarzyszy nie tylko gospodarz imprezy Robert, lecz także dwaj inni dżentelmeni: rzecznik 
prasowy PSL Jakub Stefaniak (z lewej) i nie mniej zadowolony przedstawiciel marszałka Adama Struzika – pan 
Emil Sawicki (drugi z prawej). Prawie wszystko o imprezie na str.  2. (fot. A. Hebdowska)

 Wójt Adam Gibała znalazł się na estradzie, w Dniu Święta Kobiet, 
w trudnej sytuacji.
– Panie wójcie – zapytał prowadzący program Dariusz Myśliwiec, na co dzień 
dyrektor PSP w Sławnie – co pana małżonka na to, że zaprosił pan tyle kobiet?
Wójt Gibała uśmiechnął się tylko i odpowiedział dyplomatycznie:
– Miłe Panie, w dniu waszego święta życzę wam wszystkiego najlepszego. 

 Garbatka także muzyką słynie. Co roku odbywają się tu przeglądy mu-
zyczne, takie jak Rock Letnisko i wieczór z szantami, o Warsztatach Muzy-
ki Liturgicznej nie wspominając. Miłośnikami muzycznych doznań są wójt 
Robert Kowalczyk i przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur. Do 
pamiątkowego zdjęcia zaprosiliśmy ich w towarzystwie członków zespołu 
muzycznego, który uświetnił Dzień Kobiet. 

 Tym razem przypomniała o sobie i nie za bardzo chce ustąpić. Była jednak 
interesującym tematem dorocznego konkursu fotografi cznego, organizowane-
go po raz szósty pod hasłem: „Mój powiat w obiektywie”. Wpłynęło 109 prac. 
Spośród uczestników ze szkół podstawowych najlepiej fotografował Kacper 
Królikowski z Jedlińska, a ze szkół średnich – Oliwia Szewczyk z Zespołu Szkół 
J. Śniadeckiego w Pionkach. Nagrody wręczał osobiście starosta Mirosław 
Ślifi rczyk. Na pamiątkowej fotce są wszyscy laureaci i organizatorzy.

 Święto Kobiet środowiska wiejskiego 
w Radomiu było w tym roku niecodzien-
ne pod każdym względem. Organizacji 
podjął się radny Dobosz, uczestniczyli 
znani w kraju ludowcy, a zwieńczył re-
cital piosenkarza Andrzeja Rybińskiego 
występującego wraz z synem. Zadowo-
lone kobiety reagowały entuzjastycznie, 
a artyści w pas kłaniali się pięknej wi-
downi. I niech tak pozostanie.

 Dawno, dawno temu w ra-
mówce TV dla dzieci, miał swoje 
10 minut Adam Słodowy w pro-
gramie „Zrób to sam”. Dziś można 
by porównać go do słynnego Mac 
Gywera. Potrafi ł zrobić wszystko 
z niczego. Może nie skonstruował-
by samolotu z deski do prasowa-
nia, ale jego papierowe samoloty 
ze śmigłem napędzanym gumką 
recepturką naprawdę latały. Po-
dobnymi umiejętnościami wy-
kazali się podczas uroczystości 
Dnia Kobiet – starosta powiatu 
radomskiego Mirosław Ślifi rczyk 
i wójt Adam Gibała. Zadanie było 
trudne, z dostępnego materiału 
należało skonstruować biżuterię. 
Udało się. Bransoletkę z makaro-
nu Mirosław Ślifi rczyk podarował 
jednej z pań.

 Rozdać tyle róż to niemałe wy-
zwanie. I nie chodzi tu o ilość. Widać, 
że wójt gminy Gniewoszów Marcin 
Szymon Gac i przewodniczący Rady 
Piotr Drela z jak najszczerszą chęcią 
podeszli do zadania, ale... każda róża 
ma kolce, a w takiej ich ilości to już 
cyfry „do potęgi” i zadanie wydaje się 
stawać ekstremalne. Jednak nic się nie 
stało i panowie z uśmiechem wypeł-
nili swój miły przywilej.

 3 marca na cmentarzu przy ul. Lima-
nowskiego w Radomiu odbył się nietypowy 
pogrzeb. W ostatniej drodze 90-letniemu 
śp. druhowi Marianowi Kuderskiemu towarzy-
szyli głównie strażacy, samorządowcy i społecz-
nicy. Pochodził z Dąbrowy Górniczej, pracował 
w Radomiu i okolicy. Odprowadzali go strażacy 
OSP i PSP oraz przedstawiciele władz i organi-
zacji, z którymi współdziałał. Wśród nich były 
wojewoda radomski Jan Rejczak i wicewojewo-
dowie – Zbigniew Gołąbek i Tadeusz Derlatka, 
obecni szefowie Stowarzyszenia RENESANS 
– Marian Popis i Adolf Krzemiński, druhowie 
ze wszystkich powiatów regionu radomskiego, 
Strzelcy, przyjaciele i sąsiedzi. Więcej o poże-
gnaniu na stronie: tygodnikradomski.com.

P O ( d ) G L Ą D Y

Pod „ścianką”…

Co na to małżonka?

Biżuteria jak ze szkoły 
Adama Słodowego

Awangarda artystyczna 
Garbatki-Letnisko?

Dla każdej pani 
– kwiatek

Tematem zima

Dziękowali sobie nawzajem

Strażacki 
pogrzeb


