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Mirosław Ślifi rczyk
Starosta Radomski

Teresa Bartosiewicz
Przewodnicząca 
Rady Powiatu

Święta Bożego Narodzenia
– to symbol nadziei mający piękną, 
wielowiekową tradycję.
W tych szczególnych dniach życzymy
Mieszkańcom Powiatu Radomskiego,
aby wyjątkowa Noc Wigilijnego wieczoru
przyniosła ze sobą wiele radosnych,
ciepłych i niezapomnianych chwil,
a nadchodzący Nowy 2016 Rok
obdarował nas miłością, pomyślnością i szczęściem

ZARZĄD I PRACOWNICY 

WODOCIĄGÓW MIEJSKICH 

W RADOMIU 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Mieszkańcom Radomia 
wszelkiej pomyślności, 
ciepłej rodzinnej atmosfery, 
wielu głębokich i radosnych przeżyć.
Niech świąteczna radość i pokój, 
poczucie osobistego 
i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu 
przez cały Nowy 2016 Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składam Mieszkańcom Ziemi Radomskiej
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech dni świąteczne będą niezapomniane
spędzone z rodziną, przyjaciółmi 
radośnie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a Nowy Rok był spełnieniem pragnień i marzeń

Mirosław Maliszewski
Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik
oraz Radni Rady Miejskiej w Radomiu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku 

życzą 
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Andrzej Moskwa
Burmistrz Iłży

Józef Skrobisz
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Prawdziwie rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w spokoju i wzajemnej życzliwości, 
a w Nowym 2016 Roku samych dobrych chwil 

Mieszkańcom Miasta i Gminy Iłża

życzą

Mariusz Dziuba
Burmistrz

Tomasz Pietrucha
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku 
od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2016 Roku 
oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym 
Mieszkańcom 
Nowego Miasta nad Pilicą

Życzą

Wójt 

Euzebiusz Strzelczyk

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą

życzy

Adam Gibała
Wójt Gminy Wolanów

Teresa Pankowska
Przewodnicząca Rady

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolanów!
Oczekując na Święta Bożego Narodzenia

symbolicznie przełamujemy się z Państwem 
tradycyjnym opłatkiem

i składamy serdeczne życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich okazją 

do spędzenia niezapomnianych chwil 
w atmosferze miłości i życzliwości, a Nowy 2016 Rok 
niech się stanie czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Zgoda zmienia Radom:

Prezydent
Radosław Witkowski 
o pierwszym roku 
kadencji 
Spadek bezrobocia, rozpoczęcie przygotowań do budowy Radomskiego Centrum Sportu i trasy 
N-S, stworzenie planu utwardzania ulic gruntowych, rozwój komunikacji miejskiej i polityki 
senioralnej oraz pozyskanie dla miasta 106 milionów złotych – to według prezydenta Radosława 
Witkowskiego największe sukcesy pierwszego roku jego urzędowania.

– Do wyborów szedłem z hasłem 
„Zgoda zmieni Radom”. Dziś zmie-
niłbym w nim tylko jedno słowo. Ha-
sło powinno teraz brzmieć „Zgoda 
zmienia Radom” – powiedział pod-
sumowując pierwsze 12 miesięcy 
swojej prezydentury. Zaprezentował 
jednocześnie nową stronę interne-
tową www.zgodazmieniaradom.pl, 
za pośrednictwem której zamierza 
na bieżąco rozliczać się ze złożonych 
przed wyborami obietnic.

Zdaniem prezydenta, jednym z naj-
większych sukcesów było stworzenie 
Radomskiej Strefy Gospodarczej, a w 
ramach tego projektu przygotowanie 
pakietu udogodnień dla inwestorów 
tworzących nowe miejsca pracy oraz 
programu stażowego. – Pozyskaliśmy 
też strategicznego partnera, jakim jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu. Trudno 
tego nie doceniać, bo to największa 
agencja tworząca nowe miejsca pracy. 
W jej planach jest m.in. budowa no-
woczesnej hali, która będzie służyła 
inwestorom – podkreślił Radosław 
Witkowski. Przypomniał jedno-
cześnie, że już teraz bezrobocie w 
mieście jest najniższe w XXI wieku. 
Od stycznia liczba bezrobotnych w 
Radomiu spadła już o 2.186 osób. 
Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 
20,8% do 18,6%. 

Kolejny sukces to – jak powiedział 
prezydent – przełamanie bariery „nie-
dasizmu”. – Przez wiele lat słyszeliśmy, 
że czegoś nie da się zrobić. Tak było 
na przykład z budową Radomskiego 
Centrum Sportu. W ciągu tego roku 
udało się rozwiązać problem gruntów, 
na których stanie hala widowiskowo-
sportowa oraz pozyskać na inwestycję 
36 milionów złotych. Sądzimy, że hala, 
która będzie najnowocześniejszym 
tego typu obiektem na Mazowszu, 
przyciągnie do Radomia międzyna-
rodowe imprezy sportowe – ocenił 
Radosław Witkowski.

Kolejna sprawa, w której nastą-
pił przełom, to budowa trasy N-S. 
Gotowa jest już koncepcja odcin-
ka od ronda Mikołajczyka do ulicy 
Żeromskiego. Wartość projektowa 
inwestycji to 32 mln zł. Prace bu-
dowlane ruszą w przyszłym roku. 
Jednocześnie miasto planuje przy-
stąpić do projektowania kolejnego 
odcinka: od Żeromskiego do Stru-
ga/Kozienicka. Trasa N-S ma stano-
wić alternatywę dla ulicy 25 Czerw-
ca i ma pomóc rozwiązać jeden z 
najbardziej uciążliwych problemów 
komunikacyjnych w mieście.

Podsumowując pierwszy rok 
swojej pracy prezydent Radosław 
Witkowski przypomniał także o 
Radomskim Programie Drogo-
wym. – Nakłady na utwardzanie 
dróg gruntowych wzrosną w przy-
szłym roku ośmiokrotnie. Przezna-
czymy na ten cel 8 mln zł oraz 5 
mln zł na tzw. inwestycje czynowe. 
Do końca kadencji utwardzimy 
około 150 ulic, które obecnie, po 
opadach deszczu, zamieniają się w 
rwące potoki lub błotniste bajora 
– zapowiedział prezydent.

W trwającej od roku kadencji 
została także wprowadzona obniż-
ka cen biletów miesięcznych. Za 
przejazdy na dystansie do dwóch 
przystanków płacimy 2 zł i 1 zł. MPK 
prowadzi wymianę taboru. Trasy li-
nii autobusowych dostosowywane 
są do oczekiwań mieszkańców. Uru-
chamiane są też nowe przystanki i 
montowane wiaty przystankowe. 
Miasto wprowadza również udo-
godnienia dla rowerzystów. – Na-
szym celem jest stworzenie spójnej 
sieci dróg rowerowych. Chcemy tak-
że wprowadzić rower miejski, który 
podczas testów uzyskał pozytywne 
opinie mieszkańców – poinformo-
wał Radosław Witkowski.

Miasto prowadzi także aktywną 
politykę senioralną. Została m.in. 
wprowadzona Radomska Kar-
ta Seniora. Do tej pory wydano 
ponad 400 kart, a do programu 
przystąpiło prawie 30 podmiotów 
udzielających seniorom ulg. Od 
października działa Dzienny Dom 
Senior – Wigor, jeden z pierwszych 
uruchomionych w Polsce i pierwszy 
na Mazowszu. Placówka oferuje 30 
miejsc.

Miniony rok to – jak podkreślił 
prezydent – czas owocnej współ-
pracy z rządem i samorządem wo-
jewódzkim. – Kwota 106 milionów 
złotych, jaką w ciągu roku udało się 
pozyskać dla Radomia to absolutny 
rekord. Te pieniądze zostaną prze-
znaczone m.in. na budowę hali, 
a także na inwestycje drogowe, 
oświatowe, kulturalne oraz na po-
prawę jakości powietrza. W nowy 
sprzęt wzbogacił się również miej-
ski szpital – wyliczał prezydent.

Radosław Witkowski zadekla-
rował jednocześnie, że w dalszym 
ciągu jego praca i praca jego współ-
pracowników będzie ukierunkowa-
na na zmiany poprawiające jakość 
życia mieszkańców Radomia.

 źródło: radom.pl

Kolegium Prezydenckie Miasta Radomia. Prezydent Radosław Witkowski (drugi z prawej). 
Wiceprezydenci: od lewej – Jerzy Zawodnik i Karol Semik, z prawej – Konrad Frysztak

Radosław Witkowski



3NA CZASIE

Robert Kowalczyk
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

Włodzimierz Mazur
Przewodniczący Rady Gminy 

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy 
Garbatka-Letnisko 
ciepła rodzinnego, wiele radości 
i wzajemnej życzliwości, 
a w Nowym Roku dużo sukcesów, 
zdrowia i pomyślności

życzą

Władysław Czarnecki
Wójt Gminy Gielniów

Radosław Stachecki
Przewodniczący Rady Gminy 

Boże Narodzenie to wyjątkowe Święto 
niosące ze sobą wiele dobra, nadziei i miłości. 
Z tej okazji Mieszkańcom Gminy Gielniów 
życzymy aby radosny czas Narodzenia Pańskiego 
wzmocnił każdego z Nas, 
a nadchodzący Nowy 2016 Rok 
był spełnieniem pragnień i marzeń, 
w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia.

Józef Grzegorz Małaśnicki
Wójt Gminy Głowaczów

Hubert Czubaj
Przewodniczący Rady Gminy 

W Święta Bożego Narodzenia 
i na nadchodzący Nowy 2016 Rok 

dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego 
oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny 

Mieszkańcom Gminy Głowaczów

życzą

Marian Kuś
Wójt Gminy Przyłęk

Wojciech Szmajda 
Przewodniczący Rady Gminy

Każdego roku czekamy na to najpiękniejsze święto – 
magiczne i rodzinne – Boże Narodzenie. 

Co roku z wiarą na lepsze dni witamy Nowy Rok.
Świątecznego nastroju, spełnienia marzeń 

i aby każdy dzień Nowego Roku był lepszy od poprzedniego, 
pełen ciepła i miłości bliskich

w imieniu samorządu Gminy Przyłęk
wszystkim Mieszkańcom

życzą

Idą Święta!
Prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zapraszają radomian na Kiermasz Świąteczny, Gwiazdkę na Deptaku i Sylwestra pod Gwiazdami.

Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Jeśli nie macie jeszcze Pań-
stwo wyjątkowego prezentu dla 
najbliższych i chcielibyście po-
czuć magię świąt, zapraszamy 
w przedświąteczny weekend na 
radomski Rynek. Przechadzając 
się między świątecznymi stra-
ganami, będzie można kupić 
świąteczne ozdoby, przedmioty 
z duszą, a także skosztować tra-
dycyjnych, świątecznych potrawy 
i regionalnych specjałów. Wpro-
wadzający w świąteczną atmosfe-
rę Kiermasz Bożonarodzeniowy 
to doskonały sposób na spędze-
nie wolnego czasu w gronie ro-
dziny i przyjaciół.

Kiermasz Bożonarodzenio-
wy odbędzie się 18–20 grudnia 
w Rynku, w godzinach od 10.00 do 
19.00.

Gwiazdka na Deptaku 

Tradycyjnie już na kilka dni 
przed Wigilią spędzaną w naszych 
domach, spotkamy się na Żerom-
skiego. Na świątecznie przystrojonej 
głównej ulicy naszego miasta, przy 
dźwiękach kolęd i symbolicznym 
świątecznym poczęstunku, będzie-
my mieli okazję przełamać się śnież-
nobiałym opłatkiem, składając sobie 
nawzajem świąteczne życzenia.

W tym roku spotykamy się 
w niedzielę 20 grudnia przed Urzę-
dem Miejskim od strony ulicy Że-
romskiego.

O godz. 15.00 rozpocznie się Msza 
Święta w Katedrze Opieki Najświęt-
szej Marii Panny, a po mszy, około 
godziny 16.00 przed radomianami 
wystąpi chór Gospel Radom. Oko-
ło godz. 16.15-16.30 życzenia złożą 
radomianom J.E. Ks. Bp. Henryk 

Tomasik oraz Prezydent Radomia 
Radosław Witkowski. 

Z sześciu kuchni polowych wy-
dawane będą porcjowane posiłki 
gorące. Świąteczny nastrój gwiazd-
kowemu spotkaniu na deptaku za-
pewni kapela góralska Jaworowe 
Skrzypce.

Sylwester pod Gwiazdami

W tym roku również będziemy mie-
li możliwość razem się bawić i wzajem-
nie złożyć sobie noworoczne życzenia 
podczas Sylwestra na deptaku.

Tegoroczny miejski Sylwester od-
będzie się na deptaku przed Urzę-
dem Miejskim od strony ulicy Że-
romskiego. Impreza rozpocznie się 
o godz. 22.00 i potrwa do godz. 1. 
Do tańca uczestników imprezy po-
rywać będzie DJ Wizz oraz zespół 
Yuka. Oczywiście o północy życze-
nia noworoczne i fajerwerki.

Zbigniew Gołąbek 
Radny Przewodniczący Komisji Edukacji 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak
Wiceprzewodnicząca Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Radomia i Regionu
 ciepła rodzinnego, radości i wzajemnej życzliwości
a w Nowym Roku 2016 
dużo sukcesów, zdrowia i pomyślności 

życzą

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

spędzanych w atmosferze Wzajemnej Życzliwości

oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2016 Roku

życzy 

Czytelnikom TR 

Redakcja 
wraz z Wydawnictwem „RAZEM”
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Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród…
W tym roku przypada 120. rocznica powstania zorganizowanej działalności na ziemiach pol-
skich ruchu ludowego. Chodzi o Stronnictwo Ludowe zawiązane w 1895 roku w Galicji, konkret-
nie Rzeszowie, na terenie zaboru austriackiego, nieco łagodniejszego niż rosyjski i pruski.

Członkowie i sympatycy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego spotkali 
się 13 grudnia z tej okazji w Krępie 
Kościelnej (gmina Lipsko), której 
miejscowa szkoła nosi imię Bata-
lionów Chłopskich. Uzdolnieni 
uczniowie PSP i PG zaprezentowali 
ludowcom z terenu powiatu Lipsko 
i przybyłym gościom wzruszający 
program artystyczny, nawiązu-
jący do tradycji ruchu ludowego 
i walk partyzanckich Zgrupowa-
nia Batalionów Chłopskich „Ośka”. 
Lasy lipskie, iłżeckie, zwoleńskie, 
kozienickie i podradomskie były 
schronieniem dla chłopskich par-
tyzantów, dowodzonych m.in. przez 
Jana Sońtę ps. „Ośka”, Władysława 
Gołąbka „Borynę”, komendanta 
BCH ówczesnego powiatu iłżeckie-
go Jana Gruszkę ps. „Bartos”. Spo-
czywa on na cmentarzu w Krępie 
Kościelnej. Partyzantem zgrupowa-

nia był Edward Gołąbek ps. „Orzeł”, 
ojciec zaproszonego na spotkanie 
Zbigniewa Gołąbka, radnego Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go, a jego dziadek Wojciech został 
wiosną 1942 roku bestialsko zamor-
dowany przez hitlerowców. Goś-
ćmi ludowców byli m.in. działacze 
PSL: poseł Mirosław Maliszewski, 
wiceprezes ZW PSL w Warszawie, 
Stanisław Brzózka, dyrektor Biura 
Parlamentarnego PSL w Warszawie, 
Bożenna Pacholczak wiceprzewod-
nicząca sejmiku mazowieckiego, 
starosta lipski Roman Ochyński, 
przewodnicząca Rady Powiatu 
w Lipsku Jadwiga Buza. Był też bur-
mistrz Lipska Jacek Wielorański. 
Uczestników powitał prowadzący 
spotkanie Janusz Witczak, wicepre-
zes ZP PSL w Lipsku, jednocześnie 
wójt gminy Chotcza. Gościem był 
też Witold Sotowski ze ŚZŻAK 

w Londynie, mieszkający od nie-
dawna w Iłży.

Związany urodzeniem i z dzia-
łalnością społeczną z powiatem 
lipskim prof. Stefan Pastuszka przy-
pomniał, że starania o upodmioto-
wienie chłopów jako pełnopraw-
nych obywateli Polski prowadzili 
przed zorganizowaniem się ruchu 
ludowego światli przedstawicie-
le ziemiaństwa, pisarze, malarze 
i przywódcy zrywów niepodległoś-
ciowych m.in. Tadeusz Kościuszko, 
Maria Konopnicka, Stanisław Rej-
mont i Oskar Kolberg. Dowodem 
skuteczności działań był czynny 
udział chłopów w powstaniu koś-
ciuszkowskim, w tym m.in. w bi-
twie pod Racławicami kosynierów 
z Bartosem Głowackim. Wcielenie 
dużej ilości mieszkańców wsi do 
armii zaborców podczas I wojny 
światowej też przyczyniło się do ich 
edukacji patriotycznej, wspomaga-
nej wieściami o powstaniu u boku 
wojsk austriackich legionów Józefa 
Piłsudskiego. W przybyłej z Francji 
na pomoc już niepodległej Polsce 
armii gen. Hallera, mieszkańcy 
polskiej wsi stanowili zdecydowa-
ną większość żołnierzy. Wielką rolę 
w kształtowaniu świadomości na-
rodowej i utrwaleniu niepodległo-
ści odegrali światli reprezentanci 
wsi z Wincentym Witosem, pre-
mierem rządu jedności narodowej 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku. Dlatego szykany, jakim 
organizatorzy przewrotu majowego 
1926 roku i ich sanacyjni następcy 
poddali Wincentego Witosa były 
bardzo krzywdzące i upokarzające 
dla tego wielkiego patrioty, trzy-
krotnego premiera rządu w okresie 
międzywojnia. Ludowcy niepomni 
tego, od początku okupacji hitle-
rowskiej zasilili szeregi organizacji 
„ROCH”, a młodzież zrzeszona w 
organizacjach „Wici” i „Siew” dość 
licznie „Bataliony Chłopskie”. Zgru-

powanie BCH „Ośka” skupiało w 
1944 roku około tysiąc partyzan-
tów. Potwierdza to tym bardziej 
liczba 160 tysięcy żołnierzy BCH 
Polskiego Państwa Podziemnego 
i wspierających ich konspiratorów 
z wiejskich placówek.

Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krępie Kościelnej, 
Grażyna Kulpińska, poinformowa-
ła uczestników, że 6 maja 1989 r. 
gościem honorowym uroczysto-
ści nadania szkole im. Batalionów 
Chłopskich był wywodzący się 
z sąsiedniego powiatu opatowskie-
go gen. bryg. Franciszek Kamiński, 

w okresie okupacji hitlerowskiej 
Komendant Główny „Batalionów 
Chłopskich”. W kronice szkolnej 
utrwalił m.in. następujące słowa: 
„Bataliony Chłopskie swój testa-
ment pisały krwią przelaną w wal-
kach stoczonych w obronie wysied-
lanej i eksterminowanej ludności 
Zamojszczyzny, w Puszczy Solskiej 
i Puszczy Kozienickiej… Testament 
ten to wierna służba Polsce, to mi-

łość do ziemi rodzinnej i wszystkie-
go co dobre dla Polski, to wierność 
chlubnym tradycjom narodowym 
i przepięknym tradycjom chło-
pów polskich. Niech młodzież PSP 
w Krępie Kościelnej kultywuje te 
tradycje i wzbogaca je własną pracą 
w działalności dla dobra ogółu”. 

Ważną częścią rocznicowego 
spotkania było wręczenie wyróż-
nień nadanych przez Radę Naczel-
ną i Komitet Wykonawczy PSL. 
Medalem Ruchu Ludowego im. 
Wincentego Witosa został ude-
korowany Bogdan Trela, a odzna-
czeniem PSL „Złota Koniczynka”: 

Renata Kwapińska, Edward Dudek, 
Łucja Śmieszek, Zbigniew Łyczak 
i Marian Fryziel. 22 członków PSL 
zostało uhonorowanych Medalem 
Jubileuszowym 120-lecia ruchu 
ludowego „Za zasługi dla ruchu 
ludowego i działalność w służbie 
Ojczyzny”. Wyróżniono nim tak-
że Zespół Placówek Oświatowych 
w Krępie Kościelnej. 

 /M.K./

Uhonorowani i honorujący

Wręczanie odznak i medali

Starosta Roman Ochyński dziękuje przewodniczącej Koła Młodych Ludowców Marcie Pęzioł 
– Borcuch za przekazane życzenia

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Buza gratuluje młodzieży zaprezentowania pięknej, 
patriotycznej części artystycznej

Występ bardzo się podobał Zbigniewowi Gołąbkowi i burmistrzowi Lipska Jackowi Wielorańskiemu
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Radny Rady Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Chłopicki

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2016 Roku 

życzenia zdrowia, 
wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności 

składa 

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia

Poseł Sejmu VIII kadencji

Robert Mordak

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
wielu głębokich 
i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu 
nadchodzącego 2016 Roku

życzy 

życzą Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NASZ DOM” w Radomiu

25-lecie Samorządu 
Zwoleńskiego
Lata przemijają szybko, jakby z bicza strzelił. Opinie tego rodzaju wypowiadane były z łezką 
w oku na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, zwołanej właśnie dla przypomnienia dokonań 
w 25-leciu Samorządu Zwoleńskiego i uhonorowania ludzi działających dla dobra Gminy Zwoleń.

Sesję otworzył przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Sobieszek, 
a w prezydium zasiedli także: bur-
mistrz Bogusława Jaworska, wi-
ceburmistrz Włodzimierz Kabus 
i wiceprzew. RM – Grzegorz Molen-
dowski. Prezentację multimedialną 
przedstawił Włodzimierz Kabus, 
związany z samorządem Zwolenia 
od początku. W okresie siedmiu ka-
dencji RM w Zwoleniu mieszkańcy 
gminy wybierali 137 radnych. God-
ność Burmistrza Gminy Zwoleń peł-
nili: Marian Krawczyk (1990–1998), 
Jan Pęksyk (1998–2002), Zbigniew 
Buczma (2002–2006) i Bogusława 
Jaworska (pełni ją trzecią kadencję). 
Przewodniczącymi RM byli kolejno: 

Jerzy Sowula, Jerzy Kowalski, Ceza-
ry Malinowski, Krzysztof Płachta, 
Mateusz Sałbut, Józef Dubil, Paweł 
Sobieszek (obecnie).

Za kadencji Bogusławy Jawor-
skiej realizowano w gminie Zwoleń 
najwięcej inwestycji. Pani burmistrz 
w skrótowym podsumowaniu pod-
kreślała, że są one rezultatem dobrej 
współpracy i współdziałania z samo-
rządem Woj. Mazowieckiego, Woje-
wodą Mazowieckim oraz – codzien-
nej ze Starostwem Powiatowym 
i sąsiednimi gminami. Omawia-
jąc zmiany w oświacie, wymieniła 
dwie hale sportowe, modernizację 
budynków szkolnych w Strykowi-
cach Górnych, Sydole, Paciorkowej 

Woli i PSP w Zwoleniu, urządzenie 
4 placów zabaw oraz zakup nowo-
czesnego wyposażenia. W Zwole-
niu został przebudowany stadion 
sportowy, wybudowano boisko 
wielofunkcyjne „Orlik”, Miastecz-
ko Ruchu Drogowego i Skatepark. 
Gospodarka komunalna to m.in. 
zakończenie wodociągowania gmi-
ny i kanalizacji w Zwoleniu przy 
współudziale czynów obywatelskich, 
wybudowanie oczyszczalni ścieków 
i stacji uzdatniania wody, kotłowni 
na ul. BCH i wysypiska śmieci oraz 
współuczestnictwo w modernizacji 
zalewu. Ze 142 gminnych i 40 ulic, 
do wyasfaltowania pozostało 23%. 
Ratusz powstał niemal od podstaw, 
instalowane były solary i zrealizowa-
ne projekty informatyczne.

– Wspólne programy społeczne 
to także owoc tej współpracy, za 
którą bardzo dziękuję i życzę Naszej 
Małej Ojczyźnie – Ziemi Mistrza 
Jana, jej mieszkańcom dalszego dy-
namicznego rozwoju, jaki stwarza 
perspektywa unijna przyjęta na lata 
2014–2020.

Burmistrz Bogusława Jaworska 
zakończyła wystąpienie podzięko-
waniami za nadesłane i przekazane 
życzenia.

W drugiej części uroczystej sesji 
radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek, 
jako przewodniczący jego Komisji 
Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz z upoważnienia marszał-
ka Adama Struzika przekazał na ręce 
burmistrz Bogusławie Jaworskiej 
i Pawła Sobieszka pamiątkowy Me-
dal Pro Masovia przyznany samo-
rządowej Gminie Zwoleń za działal-
ność dla dobra społeczności lokalnej 
i wkład w rozwój Mazowsza. Kilku-
nastu samorządowców otrzymało 
marszałkowskie podziękowania na 
piśmie. Z kolei burmistrz Jaworska 
i przewodniczący Sobieszek hono-
rowali podziękowaniami na piśmie 
i Medalem 25-lecia Samorządu 
Gminy Zwoleń przedstawicieli 
społeczności lokalnej, pracowników 
UM i gminnych instytucji oraz za-
proszone osoby, za wkład w rozwój 
Gminy. W ich gronie znalazł się rów-
nież niżej podpisany. 

 Mieczysław Kaca

Radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek wręcza Medal Pro Masovia 
burmistrz B. Jaworskiej i przewodniczącemu RM P. Sobieszkowi

Najstarsi stażem zwoleńscy samorządowcy z gospodarzami miasta. 
Od prawej: Sekretarz UM Jan Nowakowski, wiceburmistrz Włodzimierz 
Kabus, b. burmistrz Jan Pęksyk i pierwsza skarbnik Stefania Marszula. 
Drugi z lewej: Marian Krawczyk – burmistrz dwóch pierwszych kadencji

Goście uroczystości

Burmistrz Bogusława Jaworska honoruje najbliższe współpracowniczki

Przewodniczący Rady

 Jacek Zając

Szanowni Państwo,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
to szczególny czas, który spędzamy zazwyczaj w gronie rodzinnym, 
ciesząc się radością bliskich. 
Niech będzie on okazją do pielęgnowania wokół siebie 
świata pełnego dobroci, miłości i przyjaźni, 
pozwoli na zadumę nad nowymi planami 
i skłoni do refl eksji nad tym, co minione. 
Magia Świąt niech przyniesie wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, 
dając radość, odpoczynek oraz nadzieję na lepsze jutro.
Życzymy Państwu, 
by Nowy Rok przyniósł w darze wiele dobrych i pogodnych dni, 
Niech marzenia zmienią się w rzeczywistość, 
sukcesy przerosną oczekiwania, 
a radość Świąt Bożego Narodzenia trwa przez cały 2016 r.

W imieniu własnym, Rady Miejskiej, 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku 
i wszystkich jednostek organizacyjnych

Życzenia składają:

Burmistrz

Jacek Wielorański
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Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Wspólnoty skorzystają
W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw, nowelizująca ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Znaczenie regulacji prawnych dotyczących 
budownictwa dla obrotu gospodarczego jest niepodważalne, stąd uzasadnione jest przedstawienie najbardziej istotnych zmian.

Znowelizowane przepisy w pew-
nych obszarach dotkną także co-
dzienną działalność wspólnot 
mieszkaniowych. Może to mieć 
także istotne znaczenie przy pla-
nowaniu zamierzeń remontowo-
inwestycyjnych przez członków 
wspólnot mieszkaniowych, pod-
czas zbliżających się zebrań rozli-
czeniowych na początku 2016 roku. 
W związku z tym o opinię popro-
siliśmy największego lokalnego 
zarządcę nieruchomości, ale także 
znanego i cenionego dewelopera 
– RTBS „Administrator” Sp. z o.o.

 Zdaniem RTBS „Administrator” 
Sp. z o.o. najistotniejsze z wprowa-
dzonych zmian dotyczą pozwoleń 
na budowę oraz zgłoszeń budowy 
do właściwego organu, prowadzą-
ce do zmniejszenia nałożonych na 
inwestorów obowiązków. Wejście 
w życie powyższych zmian może 
spowodować znaczne ożywienie 
gospodarcze, zwłaszcza w zakresie 
budownictwa jednorodzinnego. 
W nowych przepisach znajduje się 
rozszerzony katalog obiektów bu-
dowlanych, których budowa wyma-
gać będzie zgłoszenia, a nie – jak 
dotychczas – pozwolenia na budo-
wę. Wśród takich obiektów wymie-
nia się m.in. wolno stojące budynki 
mieszkalne jednorodzinne, których 
obszar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub działkach, 
na których zostały zaprojektowane 
wolno stojące parterowe budynki 
gospodarcze, w tym garaże, altany 
oraz przydomowe ganki i oranżerie 
(ogrody zimowe) o powierzchni za-
budowy do 35 m², przy czym łącz-
na liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać dwóch na 
każde 500 m² powierzchni działki, 
czy też wolno stojące parterowe 
budynki rekreacji indywidualnej 
o powierzchni zabudowy do 35 m², 
przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jed-
nego na każde 500 m² powierzchni 
działki.

Zwiększono też do 50 m² po-
wierzchnię zabudowy wiat, których 
budowę wystarczy zgłosić. Dzięki 
tej zmianie nie trzeba będzie pono-
sić kosztu projektów budowlanych 
tych obiektów, bo do ich zgłoszenia 
wystarczy dołączyć zwykłe szkice. 
Do zgłoszenia budowy trzeba bę-
dzie dołączyć m.in. cztery egzem-
plarze projektu budowlanego wraz 
z opiniami, uzgodnieniami, pozwo-
leniami i innymi dokumentami, 
wymaganymi przepisami szcze-
gólnymi (zgłoszenie z projektem). 
Urząd będzie miał 30 dni na wyda-
nie sprzeciwu do zgłoszenia, jeśli na 
przykład uzna, że w danym wypad-
ku konieczne jest jednak pozwole-
nie na budowę. Jego brak uznaje się 
za tak zwaną milczącą zgodę na bu-
dowę. Oznacza to, że w tych regio-
nach kraju, gdzie na pozwolenie na 
budowę czeka się znacznie dłużej 

niż miesiąc, procedura faktycznie 
się skróci. Radomia ten problem 
dotyczył, bowiem średnio pozwo-
lenie na budowę wydawane było 
w ok. 2 miesiące. Powyższe oznacza, 
że teraz będzie szybciej.

Ponadto sprawcom samowoli 
budowlanych będzie je łatwiej zale-
galizować. Dotyczy to jednak tylko 
niewielkich obiektów, będących ele-
mentami zagospodarowania dział-
ki. Na przykład opłata za wiatę do 
50 m² wybudowaną bez zgłoszenia 
wyniesie 5 tys. zł (dotychczas 125 
tys. zł), za garaż do 35 m² – 5 tys. zł 
(zamiast 25 tys. zł), za dobudowę 
ganku do budynku – 5 tys. zł (a nie 
50 tys. zł). Natomiast samowolna 
budowa domu jednorodzinnego 
nadal będzie podlegać opłacie lega-
lizacyjnej w wysokości 50 tys. zł. Do 
opłat legalizacyjnych będą stosowa-
ne przepisy ordynacji podatkowej. 
A to oznacza, że wojewoda będzie 
miał prawo – na wniosek zaintere-
sowanego – rozłożyć opłatę na raty, 
odroczyć albo nawet umorzyć w ca-
łości lub części.

W związku z powyższym już na 
pierwszy rzut oka widać, że sporo 
ewentualnych zamierzeń wspól-
not mieszkaniowych zostanie 
zrealizowanych w oparciu o nowe 
przepisy prawa budowlanego. Nie-
stety należy także zwrócić uwagę 
na potencjalne zagrożenia. Przede 
wszystkim można ich upatrywać 
w niewłaściwym przygotowaniu 
merytorycznym urzędników, ale 

także i dotychczasowym „przyzwy-
czajeniem” zarządców nieruchomo-
ści (złożą niewłaściwe dokumenty 
do urzędu). Jednakże z biegiem 
czasu uda się i z tymi problemami 
uporać. 

Jednocześnie warto, aby wspól-
noty mieszkaniowe uporządkowały 
swoje sprawy z obiektami budow-
lanymi, które stanowią samowolę 
budowlaną – podkreśla Redakcja. 
Zwłaszcza, kiedy opłaty są niskie.

 [Red.]

Zarząd  RTBS „Administrator” Sp. z o.o.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Radomia, 

aby chwile spędzane w gronie 
rodziny i przyjaciół

upłynęły radośnie i spokojnie,
a Nowy 2016 Rok

dostarczał szczęścia i pomyślności
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Najpierw wyzwanie, 
teraz priorytety

Rozmawiamy z Wójtem Gminy Wierzbica, Zdzisławem Duliasem.

 Dobiega końca 2015 rok – pierw-
szy bieżącej kadencji samorządu 
i pierwszy dla Pana jako Wójta Gminy. 
Podsumuje Pan te minione dwanaście 
miesięcy?

– Oczywiście, ale zacznę od tego, 
że kandydowanie na Wójta Gminy 
Wierzbica już samo w sobie było 
dla mnie dużym wyzwaniem. 
Podjąłem je i zostałem wybrany. 
Z Gminą Wierzbica jestem zwią-
zany rodzinnie i zawodowo, tu od 
wielu lat mieszkam i pracuję. A za-
tem problemy mieszkańców były 
mi dobrze znane, jak również pra-
ca samorządowca. Przez trzy ostat-
nie kadencje byłem radnym Rady 
Powiatu Radomskiego. Ta wiedza 
bardzo mi pomogła, nazwijmy to, 
na starcie.
 Nie miał Pan jednak wpływu na 

budżet Gminy na 2015 rok, bo został 
on już opracowany przez poprzedni 
samorząd…

– To prawda, ale 2015 rok to dla 
samorządów, także dla Wierzbicy, 
czas oczekiwania na nabory wnio-
sków z PROW, a pierwszych na-
borów możemy spodziewać się na 
początku 2016 roku. Podkreślę, że 
wykorzystaliśmy te dwanaście mie-
sięcy pracowicie, a czas poświęcili-
śmy na przygotowanie projektów 
i dokumentacji technicznej 16 in-
westycji drogowych. Są to odcin-
ki dróg gminnych, wymagające 
przebudowy i wytypowane do niej 
wspólnie z radnymi. Dodam, że do-
brze przygotowane projekty i wnio-
ski o dofi nansowanie inwestycji 
środkami z zewnątrz to gwarancja 
pozyskania tych środków. Ponadto 
6 listopada oddaliśmy do użytku 
drogę dojazdową do gruntów rol-
nych w Rudzie Wielkiej. W ramach 
prac wykonano ponad kilometr 
nawierzchni asfaltowej wraz z od-
wodnieniem drogi i oczyszczeniem 
rowów. Na to zadanie otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 100 tys. zł ze 
środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych, uzy-
skaną z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Droga przed przebu-
dową była utwardzona kruszywem 
oraz bardzo wyboista. Realizacja tej 
inwestycji wpłynie na poprawę wa-
runków dojazdu mieszkańców do 
posesji, pól uprawnych oraz stacji 
kolejowej w Rudzie Wielkiej.
 Czyli można powiedzieć, że popra-

wa stanu dróg na terenie gminy to 
priorytet dla władz samorządowych 
Wierzbicy?

– Oczywiście, jeden z wielu. To 
bardzo ważne dla mieszkańców, 
funkcjonujących na naszym tere-
nie fi rm oraz dla odwiedzających 
gminę, aby można było bezpiecz-

nie i dogodnie dotrzeć wszędzie. 
Podkreślę tu, że na terenie gminy 
Wierzbica działa wiele fi rm trans-
portowych, a naszym zadaniem jest 
stworzyć im właściwe warunki do 
działalności. To właśnie poprawa 
stanu dróg, ale i wysokość podat-
ków od środków transportu. Utrzy-
maliśmy je na wyjątkowo niskim 
poziomie.
 Jest jednak taka droga przebie-

gająca przez Wierzbicę, która od lat 
odstrasza swoim bardzo złym stanem 
technicznym…

– Nietrudno się domyślić, że cho-
dzi o drogę wojewódzką 744 – ulicę 
Radomską, o remont której Wierz-

uzyskamy do niej dofi nansowanie, 
to będzie realna do wykonania.
 W budynku Urzędu trwają prace 

remontowe. Czego dotyczą?
– To bardziej generalne, przed-

świąteczne porządki. Chcemy suk-
cesywnie odnowić pomieszczenia 
Urzędu, poprawić tym samym wa-
runki pracy zatrudnionych osób. 
Ciekawostką może być fakt, że siła-
mi aresztantów, w oparciu o umowę 
z Aresztem Śledczym w Radomiu, 
modernizujemy jedną z łazienek, 
aby przystosować ją do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne. 
Takiej, niestety, w budynku Urzędu 
dotychczas nie było. Ponadto pod-

Wójt Zdzisław Dulias (pierwszy z lewej) w towarzystwie osób uczestniczących w uroczystym oddaniu do użytku przebudowanej drogi w Rudzie Wielkiej. 
Wśród nich m.in. Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Józef Kwiatkowski i Sekretarz Gminy Renata Leśniewska

bica wielokrotnie interweniowała. 
Aktualnie podjęliśmy się wykona-
nia projektu przebudowy tej drogi 
i osobiście podjąłem rozmowy w celu 
przyspieszenia wykonania tej inwe-
stycji. Mam nadzieję, że doczekamy 
pozytywnego fi niszu naszej współ-
pracy z województwem. W końcu ta 
droga, choć wojewódzka, wpływa na 
wizerunek naszej gminy.
 Wizerunek gminy buduje też wygląd 

siedziby Urzędu Gminy. Jakie w tym 
względzie jest Pana stanowisko?

– Budynek Urzędu Gminy to 
wizytówka i już rozpoczęliśmy 
działania, by jego wygląd znacznie 
poprawić. Zaczynamy od tzw. po-
czątku, czyli najpierw termomoder-
nizacja, wymiana okien i na końcu 
nowa elewacja. Zamierzamy też 
sięgnąć po zestawy fotowoltaiczne, 
by zmodernizować proces zużycia 
energii cieplnej. Przedsięwzięciem 

 Panie Wójcie, wiemy, że prywatnie 
kibicuje Pan piłce nożnej, bo w tej 
dyscyplinie znakomicie radzi sobie 
Pana syn…

– Tak i jestem z syna bardzo dum-
ny, ale nie oznacza to, że nie dostrze-
gam wagi innych dyscyplin sportu. 
Znakomite tradycje w Wierzbicy 
ma piłka nożna i zapasy. Sukcesy 
odnosi MLUKS „ORLIK” i Orzeł 
Wierzbica, a teraz przystąpiliśmy 
do realizacji projektu Partnerstwo 
Regionalne, wspierającego rozwój 
siatkówki w miastach i gminach 
regionu radomskiego. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia jest Stowa-
rzyszenie Czarni Radom, właściciel 

klubu PlusLigi Cerradu Czarnych 
Radom. Udział w projekcie daje 
naszej młodzieży dużą szansę na 
uprawianie tej dyscypliny sportu 
ucząc się od najlepszych. Osobiście 
bardzo doceniam osiągnięcia spor-
towe i kulturalne, promujące naszą 
gminę. Gratuluję przy tej okazji 
tancerzom działającym przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury, którzy zajęli 
3. miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Tańca Nowoczesnego 
w Mikołajkach.
 Czego Pan życzy sobie i mieszkań-

com w Nowym Roku?
– Przede wszystkim zdrowia. 

I tu mam nadzieję, że fakt zatrudnie-
nia przez nas dodatkowego lekarza 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia, po-
zwoli skrócić czas oczekiwania na wi-
zytę i pomoże o to zdrowie zadbać. 

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Hanna Jacobi

związanym z fotowoltaiką zamie-
rzamy objąć też szkoły w Wierzbi-
cy, Zalesicach i Rudzie Wielkiej. To 
inwestycja dwu-, trzyletnia, ale jeśli 

jęliśmy kroki, by unowocześnić 
bazę informatyczną w Urzędzie. To 
niezbędny dziś warunek, by obieg 
informacji był szybki.

Urząd Gminy Wierzbica – Wierzbica, ul. Kościuszki 73, tel.(048) 618-36-00, fax (048) 618-36-11, www.wierzbica.pl

Zdzisław Dulias
Wójt Gminy Wierzbica

Józef Kwiatkowski
Przewodniczący 

Rady Gminy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2016, 

spędzenia świątecznych dni 
w serdecznej atmosferze rodzinnej 

oraz spełnienia marzeń i oczekiwań w Nowym Roku, 
w imieniu samorządu Gminy Wierzbica 

wszystkim Mieszkańcom 

życzą
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 Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice 
 z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach

 

 Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2014 poz.518 ze zmianami), oraz Zarządzenia Nr 272/2013 Burmistrza Gminy Kozienice 

z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej 

„Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”

 i  n  f  o  r  m u j  e 

że w dniach 10.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach 

oraz w siedzibie jednostki Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice 

przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach 

został podany do publicznej wiadomości wykaz następujących lokali użytkowych przeznaczonych 

do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1) lokal nr 13 przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach pow. lokalu 30,00 m2;

2) lokal nr 15 przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach pow. lokalu 16,77 m2. 

 

Informacje szczegółowe dostępne są w siedzibie jednostki ZMKGK przy ul. Radomskiej 36, 26-900 Kozienice 

(dane kontaktowe w godz. 8.00–15.00 pokój Działu Techniczno-Administracyjnego, 

telefon stacjonarny 48 614 43 88, telefon komórkowy 784 922 216).

Dyrektor

mgr Robert Gregorczyk 

„Dorastanie 
bez alkoholu”...
… To tytuł zadania publicznego, jaki na zlecenie Gminy 
Miasta Radom realizują w okresie 19 listopada – 31 grudnia 
2015 r. Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego. Program adresowany jest do uczniów gimnazjów, 
a obejmuje prelekcje i warsztaty edukacyjne.

Alkoholizm jest jednym 
z najpoważniejszych problemów 
społecznych, który nie omija lu-
dzi młodych. Niepokojące dane 
dotyczą wzrostu spożycia alko-
holu wśród młodzieży i obniże-
nia wieku sięgania po używki, 
m.in.dlatego, by zaistnieć w gru-
pie, wyróżnić się z tłumu, stać 
się liderem. Na szczęście można 
temu w porę zaradzić w ramach 
profi laktyki alkoholowej.

– Nasz udział w realizacji tego 
zadania – informuje Katarzyna 
Kołodziejska, dyrektorka Szkół 
w Radomiu ZDZ – polega na 
prowadzeniu wśród gimnazja-
listów nowoczesnej edukacji, 
której rezultatem będzie świa-
domość, czym jest sięganie po 
alkohol w tak młodym wieku. 
W tym celu, w oparciu o ubie-
głoroczne doświadczenia, opra-
cowaliśmy atrakcyjny program 
spotkań w dziesięciu radom-
skich gimnazjach, obejmujący 
prelekcję w formie prezentacji 
multimedialnej, którą przed-
stawia specjalista z zakresu 
pedagogiki i ochrony zdrowia, 
a następnie warsztaty w formie 
grupowej pn. „Prawdziwa ko-
munikacja to sukces w życiu” 
oraz „Akceptuję samego siebie”. 

Program promuje zdrowy 
i trzeźwy styl życia. Ma na celu 
wyposażenie młodych rado-
mian w niezbędną wiedzę na 
temat szkodliwości spożywania 
alkoholu, zapoznanie z mecha-
nizmami choroby alkoholowej, 
nabycie umiejętności skuteczne-
go mówienia NIE w sytuacjach 
namawiania do używek, za-
proponowanie alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego cza-
su, rozwijanie postaw społecznych 
wśród młodzieży itp. Dzięki temu 
działaniu gimnazjaliści zostaną 
lepiej przygotowani do wejścia 
w dorosłe życie i funkcjonowanie 
w społeczeństwie.

– Dla naszego Stowarzyszenia 
Oświatowego ZDZ to jedno z za-
dań statutowych, które realizujemy 
na zlecenie Gminy Miasta Radom. 
Mądra profi laktyka, przykłady do-
brych praktyk w działaniach na 
rzecz lokalnej społeczności są naszą 
specjalnością. W tym konkretnym 
przypadku chodzi o dobro uczniów 
gimnazjum, by rozwijać ich świa-
domość i pokazywać jak wielkim 
zagrożeniem dla życia są używki 
– dodaje Katarzyna Kołodziejska. 

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu to jedna ze szkół, która włączyła się 
w realizację programu

Gimnazja w Radomiu 
uczestniczące w programie:

PG nr 2 PG nr 8
PG nr 3 PG nr 10
PG nr 4 PG nr 11
PG nr 5 PG nr 14
PG nr 6 PG nr 22

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Gminny program profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2015 r.
Tytuł zadania: Szkolne i pozaszkolne programy profi laktyczne 
zaadresowane do uczniów. „Dorastanie bez alkoholu”.

Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Gminy Miasta Radom

Katarzyna Kołodziejska: Mądra profi laktyka, 
przykłady dobrych praktyk w działaniach 
na rzecz lokalnej społeczności, są naszą 
specjalnością
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Kolędy i pastorałki w KDK
Już po raz siódmy w Kozienickim Domu Kultury odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN 
NOWY ROK. Tegoroczna edycja odbyła się 10 grudnia. Na scenie zaprezentowało się 140 wyko-
nawców: solistów, duetów i zespołów wokalnych oraz chórów. Jury nagrodziło 28 prezentacji.

Uczestnicy występowali w trzech 
kategoriach konkursowych: soliści, 
zespoły wokalne i duety oraz chóry. 
Po wysłuchaniu wszystkich wystą-
pień, komisja artystyczna w skła-
dzie: Mirosława Wójcicka – muzyk 
i wieloletni pedagog, laureatka wie-
lu ogólnopolskich festiwali oraz 
Iwona Skwarek – radomski muzyk 
i wokalistka, postanowiła przyznać 
nagrody następująco: 

W kategorii chóry: I miejsce ex 
aequo – Śnieżynki z PSP nr 1 
w Kozienicach i Mały Gospel 
z KDK, III miejsce – Schola ze Świer-
ży Górnych.

W kategorii soliści klasy 0–III:
I miejsce – Patrycja Luśtyk z PSP nr 
3 w Kozienicach, II miejsce – Ines 
Jakubiec z PSP nr 3 w Kozienicach.

Wyróżnienia: Sara Szulen z PSP 
w Zajezierzu, Marika Witkowska-Kur-
tek z KDK i Michał Krekoraz KDK.

W kategorii duety i zespoły wokal-
ne klasy 0–III: I miejsce – Śnieżynki 
z PSP w Nowej Wsi.

W kategorii soliści klasy IV–VI: 
I miejsce – Anna Wasińska z PSP 
w Janikowie, II miejsce – Natalia 
Rutkowska z PSP nr 3 w Kozieni-
cach, III miejsce ex aequo – Emilia 
Olszewska z KDK i Aleksandra Dę-

bowska z ZSP w Gniewoszowie.
Wyróżnienia: Julia Witosław 

z ZPO w Sieciechowie, Katarzyna 
Ziemska z ZSP w Gniewoszowie.

W kategorii duety i zespoły wokal-
ne klasy IV–VI: Wyróżnienie dla Julii 
Witosław i Julii Ciesielskiej z ZPO 
w Sieciechowie oraz zespołu Sło-
wiczki z ZSP w Starych Słowikach.

W kategorii soliści gimnazjum:
I miejsce – Dominika Rodakow-
ska z ZSS w Garbatce-Letnisko, II 
miejsce – Patrycja Wołos z PG nr 1 
w Kozienicach, Wyróżnienie: Maja 
Kowalczyk z PG w Gniewoszowie.

W kategorii duety i zespoły wokal-
ne gimnazjum: Wyróżnienie: Agata 
Krześniak i Anita Kowalczyk z PG 
nr 2 w Kozienicach.

W kategorii soliści szkoły średnie: 
I miejsce ex aequo – Ada Balcerzak 
z ZS nr 1 w Kozienicach i Martyna 
Pajączkowska z KDK, II miejsce ex 
aequo – Natalia Grygiel i Marta Ku-
sal (obie reprezentujące KDK), III 
miejsce – Kinga Miklińska z ZS nr 1 
w Kozienicach.Wyróżnienia: Ada Bal-
cerzak i Kinga Miklińska z ZS nr 1 
w Kozienicach oraz zespół Vocaliosa ze 
Szkoły Muzycznej w Kozienicach

Idą Święta:

Halina Kunicka 
i Czesław Majewski 
w Zespole Szkół 
Muzycznych

Któż nie zna takich przebojów 
jak „To były piękne dni”, „Niech 
no tylko zakwitną jabłonie”, 
„Orkiestry dęte”, „Upływa szyb-
ko życie” „Czumbalalajka”, „Od 
nocy do nocy”? Tytuły wylan-
sowane przez Halinę Kunicką, 
gwiazdę polskiej piosenki, nucą 
pokolenia. Artystka od lat nie-
zmiennie zachwyca na scenie 
dojrzałą interpretacją, wrażliwą 
muzykalnością i kulturą mu-
zyczną. Śpiewa różnorodny re-
pertuar zawsze jednak z typową 
dla siebie klasą. 

Halina Kunicka za jedną z naj-
większych zawodowych satys-
fakcji uważa „nieśmiertelność’’, 
jaką dał jej Zbigniew Herbert 
w jednym ze swoich ostatnich 
wierszy. 

W świątecznym koncercie 
w dn. 20 grudnia (godz. 18) ar-
tystka wykona w Zespole Szkół 
Muzycznych kolędy i pastorałki, 
nie zabraknie również przebo-
jów, piosenek napisanych spe-
cjalnie dla niej przez Agnieszkę 
Osiecką, Wojciecha Młynarskie-
go czy Ernesta Brylla. 

Podczas koncertu artystce towa-
rzyszyć będzie na fortepianie Czesław 
Majewski – pianista, kompozytor, 
aranżer, znany szerokiej publiczno-
ści jako Pan Czesio z „Kabaretu Olgi 
Lipińskiej” oraz z programu „Śpiewa-
jące fortepiany”. 

Nasza redakcja objęła imprezę 
patronatem medialnym. 

 /x/

Jak rodzic powinien rozmawiać 
z dzieckiem przyłapanym 
na piciu alkoholu?
Rodzice, którzy pierwszy raz zorientują się, że ich dziecko jest 
po wypiciu alkoholu, są zazwyczaj zaskoczeni. Co robić, by taki 
przypadek picia alkoholu przez dziecko zamienił się w pierwszy 
krok w przeciwdziałaniu podobnym sytuacjom w przyszłości? 

Rodzic musi podjąć interwencję. 
Jest ona częścią oddziaływania, któ-
ra po rozpoznaniu sytuacji zmierza 
do bezpośredniego wprowadzenia 
zmian w postępowaniu dziecka. Jak 
ją przeprowadzić, by przyniosła wię-
cej pożytku niż szkód. Roger E. Vo-
gler, Wayne R. Bartz w swej książce 
pt. „Nastolatki i alkohol – Kiedy nie 
wystarczy powiedzieć nie” udziela-
ją wielu dobrych porad. Oto krótki 
„Poradnik dla Rodziców”, przydat-
ny gdy po raz pierwszy przyłapią 
dziecko na piciu.

Nie zaczynaj rozmowy, kiedy 
dziecko jest pod wpływem alkoho-
lu – nie ma wtedy trzeźwego osądu 
sytuacji, jest nadpobudliwe i może 
być agresywne. Nie zaczynaj też 
rozmowy, kiedy dziecko ma kaca 
– jest rozdrażnione, źle się czuje.

Przed rozmową z dzieckiem po-
rozmawiaj ze współmałżonkiem, 
przyjacielem, kimś z rodziny, kimś 
bliskim – pomoże to odreagować 
pierwsze, gwałtowne emocje, nabrać 
dystansu, określić twoje stanowisko 
wobec picia i sprecyzować, co na-
prawdę chcesz dziecku powiedzieć.

Postaraj się, aby w rozmowie 
uczestniczył współmałżonek 

– rozmowa ma dotyczyć spraw 
całej rodziny, a umowy mają być 
respektowane przez wszystkich. 
Znajdź spokojne miejsce i odpo-
wiedni czas, aby nie przeszkadzało 
wam nic z zewnątrz (wyłącz telefon 
i telewizor).

Pamiętaj, że dokonujesz inter-
wencji, bo zależy ci na szczęściu 
i bezpieczeństwie twego dziecka, 
a nie po to, żeby udowodnić mu, że 
jest złe, niegodne zaufania i krzyw-
dzi cię swoim postępowaniem. 
Niech dziecko wyraźnie usłyszy, że 
ci na nim zależy, że je kochasz, że 
troszczysz się o jego los i szczęście, 
że jesteś gotów je wesprzeć w każdej 
sytuacji.

Ustalcie powtórnie (lub pierwszy 
raz jeśli dotychczas tego nie uczy-
niliście) zasady, jakie obowiązują 

w waszej rodzinie w związku z pi-
ciem alkoholu przez twoje dziecko. 
Jeżeli na decyzję twojego dziecka 
o piciu alkoholu wywierają wpływ 
określone sytuacje zewnętrzne lub 
wpływy innych osób, zastanówcie 
się wspólnie, co dziecko powinno 
zrobić lub powiedzieć, by zabezpie-
czyć się przed tymi wpływami.

Powiedz jasno, jakie przywileje 
i przyjemności będą dziecku ode-
brane do czasu rozwiązania prob-
lemu, jaki będzie sposób kontrolo-
wania tego czy dziecko wywiązuje 
się z umowy i jaki będzie tryb przy-
wracania utraconych przywilejów. 
Ustalcie, co będzie się działo w razie 
złamania warunków umowy.

Na zakończenie tej rozmowy po-
żądane jest ustalenie i podpisanie 
kontraktu zobowiązującego dzie-
cko do powstrzymywania się od 
picia, określającego konsekwencje 
związane z naruszeniem tych zo-
bowiązań oraz wskazanie nagród 
i wzmocnień za utrzymywanie abs-
tynencji przez dziecko.

Za udział w konkursie, każdy 
z wykonawców otrzymał pamiątko-
wy dyplom. Laureaci I miejsc zapre-
zentują się podczas VII Spotkania 
Wigilijnego Mieszkańców Ziemi 
Kozienickiej, a nagrody dla wszyst-

kich laureatów zostaną wręczone 
w styczniu. Gratulujemy wszystkim 
bardzo serdecznie i zapraszamy za 
rok na kolejne kolędowanie.

 Aleksandra Pajda
KDK Kozienice
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

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.

APT Contrain (5612) tel. 42 680 45 85, 
aplikuj: rekrutacja@contrain.pl, www.contrain.pl

dla operatorów wózków 
widłowych, magazynierów 

i brygadzistów. 

Praca 
za granicą

Świąteczny prezent!

Korty tenisowe rozpoczynają budowę 
Radomskiego Centrum Sportu 
– Spełnia się marzenie środowiska tenisowego Radomia – powiedział prezydent Radosław 
Witkowski przed symbolicznym wbiciem łopaty w piaszczysty teren w sąsiedztwie ul. Bulwaro-
wej. Faktycznie oznacza to rozpoczęcie budowy całego Radomskiego Centrum Sportu. Fajnie się 
złożyło, że tuż przed świętami. W jakimś sensie jest to świąteczny prezent dla sportowców 
i miłośników tenisa ziemnego.

– O projekcie Radomskiego 
Centrum Sportu mówimy od po-
czątku tego roku. Założyliśmy so-
bie budowę trzech nowoczesnych 
obiektów z zakresu infrastruktury 
sportowej. Składają się na niego: 
kompleks kortów, hala widowisko-
wo-sportowa na pięć tysięcy miejsc 
i pierwszy etap stadionu dla Rado-
miaka. Realizujemy więc to, o czym 
mówiliśmy w kampanii wyborczej 
– podkreślił prezydent, dodając, że 
inwestycja na Borkach uzyskała do-
fi nansowanie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w kwocie netto 1 mln 
528 tys. złotych.. Pokryje to 33 pro-
cent kosztów budowy kortów. Tyle 
maksymalnie dofi nansowania mo-
gliśmy uzyskać.

Okazuje się, że dotacja trafi ła 
do Radomia za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego. Stąd 
obecność nad zalewem Borki Ra-
fała Rajkowskiego, od niedawna 
członka Zarządu Województwa 

Mazowieckiego Powiedział, że 
cieszy się z tego, że jedną z pierw-
szych decyzji, na którą miał wpływ, 
było przesunięcie pieniędzy z li-
sty rezerwowej na podstawową. 
Gratuluję panu prezydentowi 
i jego współpracownikom wielkie-
go zaangażowania w ten projekt 
– podkreślił. 

Zgodnie z opracowanym już pro-
gramem tzw. funkcjonalno-użytko-
wym, przy ulicy Bulwarowej powsta-
nie 8 pełnowymiarowych kortów, 
w tym kort centralny z trybuną 
wkomponowaną w budynek socjal-
ny i trzy, które będą mogły być przy-
kryte halą balonową. To umożliwi 
korzystanie z nich także w sezonie 
zimowym. Łączna powierzchnia 
wszystkich kortów wyniesie ponad 
6,5 tysiąca metrów kwadratowych. 
Cały kompleks będzie oświetlony.

– Radom zasługuje na nowo-
czesny obiekt tenisowy. W ogólno-
polskiej klasyfi kacji obejmującej 
120 klubów jesteśmy na czwartym 
miejscu w Polsce – włączył się wice-
prezes RKT Return Radom Sylwe-
ster Krawczyk. Korty nad zalewem 
na Borkach mają być przekazane 
w użytkowanie przed 31 paździer-
nika 2016 roku. Wizualizacja przy-
szłych kortów udostępniona TR 
przez Dział Marketingu MOSiR.

źródło: radom.pl, opr.mk



11WOKÓŁ NAS

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń 

i reklam oraz zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

Kolegium redakcyjne: 
Mieczysław Kaca, Mariola Zając, 
Hanna Jacobi, Jacek Lombarski, 
Adam Dziedzic facebook.com/TYGODNIKRADOMSKI

Wigilia w „Hubalowej Rodzinie”
O leśniczówce na Bielawach, w której odbyła się w 1939 roku wigilia Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego majora Hubala, słyszał każdy. Niewiele jednak osób wiedziało, gdzie ona się 
znajdowała, poza tym, że gdzieś w okolicach Spały.

Od 2007 roku, kiedy to w 110. 
rocznicę urodzin majora Hubala 
odsłonięto pomnik „Hubalowej 
wigilii”, nikt już nie błądzi po oma-
cku. Od dziewięciu lat, tę tradycję 
w tym właśnie miejscu kontynuu-
ją uczniowie Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Hubala w Radomiu, 
pod dyrekcją Beaty Jasek i leśnicy 
z RDLP w Łodzi. 

W tym roku „Hubalowa rodzi-
na” znów spotkała się przy pomniku 
w leśnych ostępach. Przyjechali 
uczniowie ze szkół w Brudzowi-
cach (pow. Opoczno), Drzewicy, 
Przydworzycach (gm. Magnuszew), 
Inowłodzu (pow. Tomaszów Maz.), 
i podlubelskiej Bychawy. Najwięk-
szą grupę stanowili oczywiście 
uczniowie radomskiego „Hubala”. 
Wśród „mundurowych” najbar-
dziej rzucali się stojący w karnym 
szeregu kadeci z Liceum w Lipinach 
(gm. Odrzywół), Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza przy OSP 
w Poświętnem i niebieskie berety 
weteranów Misji Pokojowych ONZ 
oraz kawalerzyści ze Stowarzysze-
nia Ułanów im. OWWP majora 
Hubala z Poświętnego i 11. Pułku 
Ułanów Legionowych z Radomia.

Również dużą grupę stanowili 
leśnicy, współorganizatorzy wigi-
lijnej leśnej zabawy i gospodarze 
terenu z Nadleśnictwa Opoczno, 
oraz przedstawiciele RDLP w Łodzi 
z dyrektorem Edwardem Januszem 
na czele. Radomską RDLP repre-
zentował jak co roku zastępca dy-
rektora Piotr Kacprzak, natomiast 
Radomski Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego – inspektor Adam 
Strzałkowski. 

Na wszystkich niewątpliwie naj-
większe wrażenie zrobiło przyby-
cie z Częstochowy, na zaproszenie 

Mirosława Pierzchały, przewod-
niczącego Rady Miasta i Gminy 
Przysucha, ks. generała Stanisława 
Rospondka, kapelana kombatantów 
w towarzystwie pułk. Andrzeja Kur-
ka z Krakowa.

Zaskoczenie było chyba obu-
stronne. Ks. generał dał temu wyraz 
na zakończenie uroczystości wigi-
lijnej, przy szańcu majora Hubala 
w Anielinie, mówiąc:

Byłem w wielu miejscach upamięt-
nionych czynem polskiego żołnierza 
i zamordowanej przez okupantów 
ludności cywilnej. Byłem w Katyniu 

i pod Monte Cassino, ale kiedy dziś 
przyjechałem na tę świętą ziemię 
szacunku munduru, muszę przed 
wami wszystkimi pochylić głowę. 
Z wielką czcią wypowiadam te sło-
wa. Z wielkim szacunkiem wspomi-
nał będę najmniejsze dziecko, które 

Międzyszkolny Konkurs
„Poznaj z nami teatr polski”
W minioną środę w PSP nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
odbyła się 4. edycja Międzyszkolnego Konkursu „ Poznaj z nami…”. 
Co roku poznajemy inny temat lub postać, w zależności od patro-
na wybranego przez Sejm RP. Grudzień to miesiąc kończący Rok 
Teatru Narodowego w 250. rocznicę jego powstania.

Celem konkursu było przybliże-
nie historii teatru, terminologii te-
atralnej, integracja szkół podstawo-
wych z Radomia oraz prezentacja 
talentów i umiejętności uczniów.

W trakcie konkursu uczniowie 
rozwiązywali krzyżówkę, w której 
prezentowali swoją wiedzę doty-
czącą historii teatru, terminologii 
teatralnej oraz najwybitniejszych 
przedstawicieli sceny polskiej. Na-
stępna konkurencja odnosiła się do 
znajomości zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem Teatru Po-
wszechnego im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu. Podczas tej 
konkurencji zespoły miały ułożyć 
w porządku chronologicznym dy-
rektorów naszego teatru, później 
odgadnąć nazwiska aktorów na pod-
stawie pokazywanych portretów, po 

czym podać nazwy wszystkich scen 
w teatrze, a później dokończyć tytuły 
spektakli teatralnych dla dzieci. Ko-

lejną konkurencją było wymyślenie 
pozytywnego zakończenia bajki Ig-
nacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”. 
Dzieci obejrzały najpierw insceniza-
cję tej bajki przygotowaną przez ucz-
niów ze szkolnego kółka teatralnego 
działającego w PSP nr 33, a następ-
nie miały same zaprezentować swo-
ją inscenizację, ale bez szczęśliwego 
zakończenia. Czwartą konkurencją 

była mapa teatrów w Polsce. Uczest-
nicy losowali trzy nazwy teatrów 
w Polsce i na mapie, przy odpowied-
nim mieście mieli umieścić właści-
wy teatr. Ostatnią konkurencją był 
konkurs niespodzianka – łamańce 
językowe. Przedstawiciele zespołów 
losowo wybierali tekst „łamańca” 
i prezentowali w taki sposób, jakby 
zdawali do szkoły teatralnej.

Do konkursu zgłosiło się sześć 
szkół: Zespół Szkół Muzycznych, 
PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 13, 
PSP nr 34 oraz PSP nr 33.

Wyniki zmagań konkursowych: 
I miejsce PSP nr 33, II Zespół Szkół 
Muzycznych, III PSP nr 3.

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni bez względu na miejsce, 
które uzyskali. Bardziej liczyła się 
dobra zabawa, kontakt z rówieśni-
kami, niż ostra rywalizacja. Każdy 
zespół w jakiejś konkurencji był 
dobry.

Oprawę artystyczną konkursu 
przygotowały dzieci z klas I i II 
śpiewając piosenkę o teatrze oraz 
uczennice klasy IV i III śpiewając 
o teatrze marionetkowym. 

 Anna Jeżak

z uśmiechem daje kwiat Ojczyźnie. 
Dziękuję wam wszystkim, munduro-
wym i najmniejszym dzieciom za to, 
że jesteście dziś w miejscu, w którym 
człowiek odchodził z honorem z tego 
świata. 

 Jacek Lombarski
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 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, już pod wodzą nowo 
mianowanego szefa Andrzeja Matysiaka, lecz z udziałem dotychczasowego dy-
rektora Tomasza Sota, dokonała podsumowania obchodów jubileuszu 135-lecia 
jej działalności. Wśród znakomitych leśników znalazł się Leopold Pac-Pomar-
nacki. Jego biografi ę w ciekawej książce pt. „Leopold Pac-Pomarnacki – ptasznik 
i nemrod z Kresów i Radomia” przybliżył miłośnikom przyrody Piotr Kacprzak. 
Miło nam było, że relację dotyczącą pobytu bohatera książki w niewoli sowie-
ckiej, zaczerpnął z publikacji TR. Konferencję zakończyło spotkanie opłatkowe 
z udziałem ks. bpa Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej.

Ostatnie tygodnie 2015 roku to czas podsumowań dokonań w różnych dziedzinach i towarzyszących im spotkań, także tradycyjnych związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia...

Darz Bór!

 W auli radomskiego UTH debatowali naukowcy i specjaliści transportu . 
W przyjętym na zakończenie stanowisku domagają się opracowania strategii 
rozwoju transportu krajowego, gdyż, ich zdaniem, w podejmowanych decyzjach 
brakuje czynnika merytorycznego. Współorganizator debaty, prezydent działa-
jącej od 15 lat Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, prof. dr nauk medycznych 
Henryk Skarżyński, wręczył kilka Złotych Medali, w tym na ręce rektora prof. 
dr. hab. inz. Zbigniewa Łukasika – Uniwersytetowi Humanistyczno-Technolo-
gicznemu w Radomiu i Waldemarowi Fabirkiewiczowi, Sekretarzowi General-
nemu Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji, mającemu siedzibę 
w Radomiu. Na fotce: laureaci Medalu.

Medaliści Akademii 
Polskiego Sukcesu

 Wielu uczestników spot-
kań i recitali muzycznych or-
ganizowanych w ramach Ju-
bileuszu 90-lecia Szkolnictwa 
Muzycznego w Radomiu 
przecierało oczy ze zdziwie-
nia, słuchając występów wir-
tuozów środowiska nauczy-
cielskiego i uczniowskiego 
Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Ra-
domiu. Na fotce: podczas 
koncertu jubileuszowego.

Wirtuozi z Radomia

 Choć „Echo Dnia” liczy sobie do-
piero 44 lata, to jego głównemu orga-
nizatorowi, pierwszemu Redaktorowi 
Naczelnemu Karolowi Strugowi stuk-
nęła już 90-latka. Przedstawiciel redak-
cji TR miał przyjemność uczestniczyć 
w Jubileuszowej Gali dwóch redakto-
rów „Echa”. Drugim jest 80-latek – red. 
sportowy Antoni Pawłowski, ojciec 
nieżyjącego już Marcina Pawłowskiego, 
przed kilkunastu laty gwiazdora TVP 
Warszawa. Na fotce: Reprezentant-
ki Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
podczas wręczania kwiatów red. Ka-
rolowi Strugowi. W głębi – prezydent 
Kielc Wojciech Lubawski. Więcej szu-
kaj na stronie: tygodnikradomski.com 
i facebook.com/tygonikradomskiU jubilatów „Echa Dnia”

 Mauzoleum Dionizego Czachowskiego i plac wokół Bohatera Powstania 
Styczniowego 1863 zostały odrestaurowane dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, 
zainicjowanemu i doprowadzonemu do owocnego fi nału przez jednego Obywatela 
Radomia – Ryszarda Grzebałę, głównego uczestnika uroczystości, przybyłego 
na wózku inwalidzkim. Oczywiście Pan Ryszard znalazł poparcie kierownictwa, 
nauczycieli i uczniów III LO im. Dionizego Czachowskiego oraz paru innych 
radomskich szkół, co zapewniło zwycięstwo projektowi w plebiscycie. Zaanga-
żowali się też prezydenci Radomia, którzy na briefi ngu prasowym przekazali 
w użytkowanie odnowione Mauzoleum i uporządkowane jego otoczenie.

Mauzoleum jak nowe...

 Wygląda na to, że w Radomiu inicja-
tywne panie wzięły sprawy w swoje ręce. 
Na spotkanie przedsiębiorczych kobiet, 
zorganizowane przez fi rmę Anny Sło-
pieckiej Noble Brand w radomskiej „La 
Melisie”, została zaproszona mistrzyni 
olimpijska w pływaniu – Otylia Jędrzej-
czak, prowadzącą własną fi rmę. Jej credo 
brzmi: „To, co robimy – róbmy z pasją!”. 
Prelekcja Otylii Jędrzejczak i innych pań 
bardzo zmotywowała uczestniczki spot-
kania do dalszej aktywności. Na fotce (od 
lewej): Anna Słopiecka, Otylia Jędrzej-
czak i Małgorzata Patynowska (założy-
cielka Fundacji „Dobry Duszek”.

„Jeżeli jesteś sobą...”

 W Radomiu charytatywna inicjatywa bożonaro-
dzeniowa „Szlachetna Paczka” rozkręca się, obejmując 
coraz szersze kręgi społeczne. Włączają się ludzie róż-
nych zawodów, także politycy. Na fotce: posłowie PiS: 
Anna Kwiecień (trzecia z prawej) i Andrzej Kosztowniak 
wśród wolontariuszy.

„Szlachetna Paczka” 
na topie  Współpraca w realizacja inwestycji i zaspokajanie 

wielu potrzeb społecznych w powiecie zwoleńskim 
i w gminach tego powiatu jest lepsze niż w wielu innych 
jednostkach samorządu terytorialnego. Chyba najlep-
sza między Gminą Zwoleń a Starostwem Powiatowym. 
Wizualnie można to było zaobserwować także podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej honorującej 25. rocznicę 
samorządu Gminy Zwoleń.

Miasto z powiatem


