
n
r 

 1
8

7
 •

 R
A

D
O

M
 •

 1
6

.I.
 2

0
2

0

g
a

ze
ta

 b
e

zp
ła

tn
aRadom i powiaty:

 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleński

  Budżet Gminy Policzna 
na 2020 rok zatwierdzony    3

 Integracja 
sprzyjająca współpracy…   4

  75 lat temu 
w Radomiu…   7

  Zwoleńskie osiągnięcia 
i zamierzenia   5

 Po(d)glądy   8

IS
S

N
 1

5
0

8
-0

9
2

7

W numerze:

W  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comREKORDY W 28. 

FINALE WOŚP
Takiego sukcesu nie spodziewali się nawet najwięksi sympatycy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i niezmordowanego jej organizatora – Jurka Owsiaka. W skali kraju w 28. Finale WOŚP rekordowa „stówa” 
została przekroczona o kilkanaście milionów złotych, a licytacje nadal trwają i kolejne meldunki napływają.

W regionie radomskim wolon-
tariusze WOŚP pobili wiele rekor-
dów. W  sumie wpłynęło już na 
konto ponad 1,2 mln zł. Najwięcej 
złociszy dostarczyli wolontariusze. 
W  niedziele prawie do północy 
rozliczali w  sztabach zawartości 
kolorowych puszek. Bardzo wy-
mowny, ze względu na sumę, jest 
rekord w  Radomiu. Wynosi 451 
tysięcy złotych. Nie spodziewał 
się takiej sumy nawet szef rezy-
dującego w Teatrze Powszechnym 

miejskiego sztabu WOŚP druh Bar-
tosz Bednarczyk. Najwięcej w tym 
mieście zebrali do puszek Michał 
Krawczyk i  Janusz Kokociński – 
obaj z grupy AGD. Pierwszy zgro-
madził w puszce 10.846,26 zł, drugi 
– 10.573,23 zł. Miejsce na podium 
zajął też prezydent Radomia – wo-
lontariusz Radosław Witkowski 
z sumą 7528,66 zł.

W powiecie białobrzeskim kwe-
stowało 123 wolontariuszy. Rekord 
niedzielnej zbiórki to 77,4 tysiące 

złotych. W  powiecie grójeckim 
wolontariusze pobili ubiegłorocz-
ny rekord aż o 42 tysiące złotych. 
Wciąż zwiększający się, w niedzielę 
osiągnął 282,9 tys. zł. W powiecie

radomskim sztaby WOŚP ze 
Skaryszewa, Pionek i  Iłży – za-
meldowały o zebraniu ponad 100 
tysięcy złotych. Rekord powiatu 
zwoleńskiego to ponad 95 tysięcy 
złotych. Kozieniczanie zapełnili 
puszki datkami przekraczającymi 
w sumie 60 tysięcy złotych. Miesz-

kańcy powiatu szydłowieckie-
go ofi arowali 78,3 tys. złotych, 
a  przysuskiego – rekordową 
kwotę 56, 8 tys. zł.

W ramach 28. Finału WOŚP 
w Radomiu, Iłży, Lipsku i Zwo-
leniu Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa pozyskało ponad 100 litrów 
krwi. W Radomiu oddało ją 91 
krwiodawców, w  Iłży 40, w Lip-
sku 53, a w Zwoleniu 62.  (mk)

Fot.: UM Radom, radom24.pl
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Blisko 93 mln zł 
na inwestycje 
w subregionie 
radomskim
Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa 
mazowieckiego, radni uchwalili budżet na 2020 r. 
To będzie bardzo dobry rok dla całego Mazowsza. 
Na remonty i modernizacje dróg, szpitali i instytucji 
kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza 
przeznaczą blisko 93 mln zł. 

Planowane dochody wyniosą po-
nad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł 
to prognozowane dochody z podat-
ków CIT i PIT. Wydatki mają być na 
poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata 
do budżetu państwa, czyli tzw. ja-
nosikowe wyniesie 592 mln zł. 

– Budżet na 2020 r. jest najwięk-
szym budżetem w  21-letniej hi-
storii Mazowsza. Środki, którymi 
dysponujemy nie tylko pozwolą 
na rozbudowę infrastruktury me-
dycznej czy drogowej, ale także na 
wsparcie gmin, sołectw czy jedno-
stek OSP. Ten rok pokazał nam, 
jak duże jest zapotrzebowanie na 
programy wsparcia. Bardzo często 
bez naszych środków gminom czy 
powiatom nie udałoby się zreali-
zować wszystkich projektów. My 
wspieramy te inicjatywy, które 
służą przede wszystkim mieszkań-
com Mazowsza – budowę placów 
zabaw, boisk, siłowni plenerowych, 
ale także remonty świetlic, pracow-
ni językowych czy komputerowych 
– podkreśla marszałek Adam Struzik. 

Jak dodaje wicemarszałek Rafał 
Rajkowski – Znaczna część zaplano-
wanych na przyszły rok wydatków 
to inwestycje. Stanowią one aż 30 
proc. budżetu. Na remonty i mo-
dernizacje znajdujących się na te-
renie subregionu radomskiego dróg 
wojewódzkich, szpitali, instytucji 
kultury i oświaty przeznaczymy bli-
sko 93 mln zł. Większość projektów 
to kontynuacja inwestycji, które są 
już w trakcie. Jak dodaje – W 2020 r. 
rozpoczynamy prace, na razie pro-
jektowe, związane z budową nowej 
siedziby szkoły drzewnej w Garbat-
ce-Letnisku, rozbudową Muzeum 
Gombrowicza we Wsoli czy bu-
dową nowego SOR-u  w  naszym 
szpitalu wojewódzkim. To bardzo 
ważne i potrzebne inwestycje. 

Największe planowane 
na 2020 r. inwestycje 
w subregionie radomskim:

 Drogi

– Jak co roku największa pula 
środków przeznaczana jest na 
transport oraz budowę i moderni-
zację dróg wojewódzkich. W tym 
roku to blisko połowa tego, co prze-
znaczymy na inwestycje. Tylko na 

prace związane z  modernizacją 
dróg wojewódzkich przebiegają-
cych przez subregion radomski 
przeznaczymy ponad 50 mln zł – 
podsumował radny województwa 
mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Wśród zaplanowanych na 2020 r. 
inwestycji znalazły się:

 rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 727 Klwów-Szydłowiec (powiat 
szydłowiecki) – 12 mln zł (wartość 
całkowita zadania 84,5 mln zł)

 przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 740 od km 3+208 do km 5+001 
w  Milejowicach gmina Zakrzew 
(powiat radomski) – 7,6 mln zł;

 przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 733 od km 49+820 do km 
51+812 w  Rawicy, gmina Tczów 
(powiat zwoleński) – 7,1 mln zł;

 rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 738 od km 14+120 do 15+972 
w  miejscowości Regów Nowy do 
Wysokie Koło (powiat zwoleński) 
– 4 mln zł;

 budowa drogi wojewódzkiej nr 
747 na odcinku od Iłży do Solca n/
Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (po-
wiaty lipski i radomski) – 3,3 mln zł;

 przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 691 na odc. od km 11+147 do km 
11+711 wraz z budową kanalizacji 
z wylotem do rzeki Brzeźniczki (po-
wiat kozienicki) – 3 mln zł;

 rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 736 na odcinku od km 13+335 
do km 13+774 w Magnuszewie (po-
wiat kozienicki) – 1,3 mln zł.

– To będzie kolejny rok inwe-
stycji na drogach wojewódzkich 
w subregionie radomskim. Będzie-
my kontynuować prace na wielu 
odcinkach. Naszym celem i priory-
tetem jest poprawa bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników dróg, 
nie tylko kierujących, ale także 
tych najmniej chronionych. Dla-
tego będziemy skupiać się teraz na 
budowie m.in. chodników – wska-
zuje Zbigniew Ostrowski, dyrektor 
MZDW w Warszawie.

Ponadto kontynuowana będzie 
przebudowa mostu w  Garbatce-
-Letnisku w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 691.

Poza modernizacjami i budową 
nowych dróg 12,1 mln zł zostanie 

przeznaczonych na remonty dróg 
wojewódzkich w  subregionie ra-
domskim. W  sumie obejmą one 
13 km dróg, w tym:

 remont ponad 1,7-kilometro-
wego odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 740 od km 19+275 do km 
21+050 (Przytyk – Żerdź w powie-
cie radomskim) – 2,6 mln zł;

 remont ponad 2,1-kilometro-
wego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 738 od km 6+450 do km 8+620 
(Bąkowiec przy stawach w powiecie 
kozienickim) – 2,6 mln zł;

 remont ponad 1,4-kilometro-
wego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 691 od km 9+670 do km 11+100 
(przejście przez Ponikwę w powie-
cie kozienickim) – 1,8 mln zł;

 remont ponad 1,7-kilometrowe-
go odcinka drogi wojewódzkiej nr 
754 od km 41+720 do km 43+500 
(pomiędzy Solcem a Boiskami w po-
wiecie lipskim) – 1,6 mln zł;

 remont ponad 1,2-kilometro-
wego odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 727 od km 25+650 do km 
26+900 (przed Borkowicami w po-
wiecie przysuskim) – 1,5 mln zł;

 remont 1,2-kilometrowego od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 747 od 
km 5+500 do km 6+700 (Prędocinek 
(gm. Iłża, pow. radomski) – 1,5 mln zł;

 remont półkilometrowego 
drogi wojewódzkiej nr 691 od km 
9+170 do km 9+670 (przejście 
przez Ponikwę w powiecie kozie-
nickim) – 500 tys. zł;

 Zdrowie

Na inwestycje w służbie zdrowia 
w  regionie radomskim w  2020  r. 
samorząd Mazowsza przeznaczy 
ponad 30 mln zł, w tym: 

 zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku głównego 
w  Mazowieckim Szpitalu Specja-
listycznym Sp. z  o.o. w  Radomiu 
– 6,9 mln zł;

 przebudowa układów wentyla-
cji i klimatyzacji pracujących na po-
trzeby bloku operacyjnego w Mazo-
wieckim Szpitalu Specjalistycznym 
Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł;

 utworzenie ośrodka udarowego 
w Mazowieckim Szpitalu Specjali-
stycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 
6,2 mln zł;

 modernizacja budynku szpi-
talnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. 
Borzym w Radomiu – 5 mln zł;

 modernizacja zespołu transfor-
matorów wraz z szynami zasilają-
cymi oraz przebudowa rozdzielni 
niskiego napięcia w Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. 
o. w Radomiu – 2,7 mln zł;

 wykonanie dróg pożarowych na 
terenie SWPZZPOZ im. B. Borzym 
w Radomiu – blisko 1,6 mln zł;

 wykonanie dokumentacji pod 
budowę nowego budynku dla Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego Ma-
zowieckiego Szpitala Specjalistyczne-
go Sp. z o.o. w Radomiu – 670 tys. zł;

 budowa przepompowni ście-
ków dla SWPZZPOZ im. B. Bo-
rzym w Radomiu – 480 tys. zł.

 Kultura

Na rozbudowę, modernizację 
i rozwój instytucji kultury w sub-
regionie radomskim władze Ma-
zowsza przeznaczą blisko 9 mln zł. 
Największe zaplanowane na ten rok 
inwestycje to:

  modernizacja i adaptacja zabyt-
kowych kamienic Gąski i Esterki na 
potrzeby utworzenia stałej wysta-

wy archeologiczno-historycznej 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu – 3,8 mln zł;

 budowa dwóch budynków 
administracyjno-muzealnych na 
terenie parku w Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli – 3,1 mln zł;

 modernizacja budynku Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przy-
susze wraz z zagospodarowaniem 
terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) 
– 1,7 mln zł;

 wykonanie dokumentacji pod 
prace konserwatorskie w czterech 
zabytkowych wiatrakach zlokali-
zowanych na terenie Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu – 225 tys. zł;

 Edukacja

Na inwestycje instytucji oświa-
ty w subregionie radomskim wła-
dze Mazowsza przeznaczą prawie 
4 mln zł, w tym:

 kontynuacja budowy drogi do-
jazdowej i parkingu oraz sali gim-
nastycznej i łącznika wraz z zago-

spodarowaniem terenu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii 
Grzegorzewskiej w Radomiu – po-
nad 3 mln zł;

 budowa nowej siedziby dla Ze-
społu Szkół Drzewnych i Leśnych 
im. Jana Kochanowskiego Garbat-
ce-Letnisko (opracowanie doku-
mentacji projektowej) – 800 tys. zł;

 Programy wsparcia

W 2020 r. nie zabraknie środków 
na realizację programów wsparcia 
skierowanych do mazowieckich 
gmin, powiatów, a także jednostek 
OSP. Władze Mazowsza przezna-
czą na ten cel ponad 110 mln zł 
W porównaniu do roku ubiegłego, 
w niektórych obszarach budżet zo-
stał zwiększony dwukrotnie. 

– Naszym celem jako samorzą-
du jest wyrównywanie dysproporcji 
pomiędzy terenami lepiej i słabiej 
rozwiniętymi. Chcemy niwelować 
te różnice. I właśnie temu służą na-
sze programy wsparcia. Dzięki nim 
samorządy lokalne realizują inwe-
stycje, na które nie zawsze znalazły-
by pieniądze w swoich budżetach. 
Nowe pracownie językowe i  in-
formatyczne, nowe boiska, pump-
tracki, odrestaurowane kościoły 
czy wyremontowane strażnice – to 
wszystko służy mieszkańcom – 
podsumował radny województwa 
mazowieckiego Leszek Przybytniak.

W 2020 r. realizowane będą:
 Instrument wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego roz-
woju województwa mazowieckiego 
– 50 mln zł;

 Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej – 10 mln zł;

 Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;

 Mazowiecki Program Dofi-
nansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych – 10 mln zł;

 Mazowiecki Instrument Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE – 
13,9 mln zł;

 Zakup samochodów i sprzętu 
przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;

 Finansowanie lub dofi nanso-
wanie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom zalicza-
nych i  niezaliczanym do sektora 
fi nansów publicznych – 6 mln zł;

 Remont budynków użytkowa-
nych przez OSP – 3 mln zł;

 Mazowiecki Instrument Akty-
wizacji Działkowców – 1 mln zł.
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Budżet Gminy Policzna 
na 2020 rok zatwierdzony
Radni Gminy Policzna, podczas grudniowej sesji budżetowej, jednomyślnie 
uchwalili budżet na rok 2020. Planowane dochody gminy wyniosą 23.256.600 zł. 
Wydatki przewidziano w wysokości 22.750.000 zł. Pozostała w budżecie nadwyż-
ka w kwocie 506.600 zł przeznaczona została na spłatę raty pożyczki długoter-
minowej, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek” 
i na spłatę jednej serii obligacji w kwocie 360.000 zł, emitowanych w 2017 roku 
na realizację zadań inwestycyjnych.

30 grudnia ubiegłego roku, o go-
dzinie 13.30 rozpoczęła się ostat-
nia sesja Rady Gminy Policzna, 
tzw. budżetowa. Posiedzenie Rady 
rozpoczął przewodniczący Paweł 
Jędra, stwierdzając kworum. Po 
odczytaniu i  przegłosowaniu po-
rządku sesji przystąpiono do pracy. 

Jednym z   punktów porządku 
sesji było wręczenie nagród laure-
atom XIII Powiatowego Konkursu 
Producentów Rolnych. Zostali nimi 
Jacek Kowalczyk i Karol Jakubowski.

Sesja budżetowa Rady Gminy 
to podsumowanie ciężkiej, wielo-
miesięcznej pracy Wójta, Skarbnika 
i Komisji Rady Gminy. Wynik tej 
pracy poddany zostaje wnikliwej 
analizie i ocenie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Ze-
spół Zamiejscowy w Radomiu.

Wszyscy obecni na sali obrad 
w  czasie sesji budżetowej w  na-
pięciu czekają na słowa zawarte 
w  Uchwale Komisji Orzekającej 
RIO. Przewodniczący Rady Gmi-
ny, Paweł Jędra, odczytuje je jako 
jedne z pierwszych: „Przedłożony 
przez Wójta Gminy Policzna pro-
jekt Uchwały budżetowej na rok 
2020 (Komisja RIO) opiniuje po-
zytywnie”.

W dalszym ciągu obrad wójt To-
masz Adamiec przedstawił projekt 
budżetu Gmimy na rok 2020. 

Znaczącą część (35,47 %) przy-
szłorocznych dochodów gminy sta-
nowi subwencja ogólna w kwocie 
8.249.798 zł z przeznaczeniem na 
oświatę (3.652.747 zł) i subwencja 
wyrównawcza (4.597.051 zł) oraz 
dotacje celowe na sfi nansowanie 
zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej i zadań własnych 
w kwocie 7.534.006 zł (32,40 %). 
Dochody własne gminy planowa-
ne są w wysokości 7.472.796 zł co 
stanowi 32,13 procent ogólnych 
dochodów. 

Planowane wydatki budżetowe 
gminy w wysokości 22.750.000 zł 
przeznaczone są w   podziale na 
wydatki bieżące w   wysokości 
22.450.000 zł i  wydatki majątko-
we 300.000 zł, w  ramach których 
zrealizowane zostaną między in-
nymi: budowa sieci wodociągo-
wej w  miejscowości Wilczowola 
(100.000  zł), przebudowa dróg 
gminnych (80.000 zł) i zakup cią-
gnika z osprzętem (120.000 zł). 

Kolejnym punktem sesji było 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
w 2019 roku. Wśród omówionych 
tematów wójt Tomasz Adamiec wy-
mienił zadania inwestycyjne prze-
prowadzone w 2019 roku takie jak: 
termomodernizacja budynku świe-
tlicy gminnej w Policznie za łączną 
kwotę 438.879, 61 zł, budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Po-
liczna na kwotę 138.396,41 zł, bu-
dowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Wilczowola na kwotę 
98.714,91 zł, modernizacja budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Piątkowie 
na kwotę 16.200 zł, modernizacja 
boiska sportowego w Policznie na 
kwotę 300.000 zł, wymianę odże-
laziaczy na stacji wodociągowej 
w Czarnolesie za kwotę 150.000 zł, 
zakup sprężarki śrubowej do stacji 
wodociągowej w Policznie za kwo-
tę 16.839,22 zł, przebudowa dróg 
gminnych w miejscowościach Teo-
dorów, Annów, Piątków, Gródek 
i Zawada Stara o  łącznej długości 
1.708 mb za kwotę 657.151,25 zł. 

Oprócz ww. zadań 
wykonano:

 zrealizowano zadanie „Remont 
świetlicy w  Policznie” w  ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018”. Łączna kwota zrealizowane-
go zadania wyniosła 41 205, 51 zł, 
w tym kwota pozyskanego dofi nan-
sowania to 10 000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

 wykonano Zagospodarowanie 
placu wokół świetlicy w  Czarno-
lesie w  ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019”. Kwota zre-
alizowanego zadania wyniosła 
20 000,00 zł, w tym kwota pozyska-
nego dofi nansowania to 10 000,00 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

 zrealizowano zadanie Zagospo-
darowanie placu wokół świetlicy 
w Gródku w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2019”. Kwota 
zrealizowanego zadania wyniosła 
20 000,00 zł, w tym kwota pozyska-
nego dofi nansowania to 10 000,00 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

 zrealizowano Modernizację 
budynku i  placu świetlicy w  Wil-

czowoli w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2019”. Kwota 
zrealizowanego zadania wyniosła 
20 000,00 zł, w tym kwota pozyska-
nego dofi nansowania to 10 000,00 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

 zrealizowano zadanie Wypo-
sażenie świetlicy w  Jadwinowie 
w ramach „Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2019”. Kwota zrealizowa-
nego zadania wyniosła 14 212,65 zł, 
w tym kwota pozyskanego dofi nan-
sowania to 7106,65 zł z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

 zrealizowano zadanie „Wy-
posażenie szkół na terenie gminy 
Policzna w  oczyszczacze powie-
trza” w  ramach Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”. Kwota zrealizowanego za-
dania wyniosła 18 499,94 zł, w tym 
kwota pozyskanego dofi nansowa-
nia to 9249,97 zł z  Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego.

 zrealizowano zadanie „Moder-
nizacja pracowni informatycznej 
w  Policznie” w  ramach „Mazo-
wieckiego Programu Dofi nanso-
wania Pracowni Informatycznych 
i Językowych”. Kwota zrealizowane-
go zadania wyniosła366 413,00 zł, 
w tym kwota pozyskanego dofi nan-
sowania to 46 489,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

 dokonano również zakupu 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla OSP Czarnolas. 
Ogółem koszt zakupu pojazdu to 
759 894,00 zł w tym środki fi nanso-
we Gminy Policzna 99 947,00 zł!!!

 oprócz ww. zakupu dofi nan-
sowano z  różnych zewnętrznych 
środków wszystkie jednostki OSP 
funkcjonujące na terenie gminy Po-
liczna, dokonując zakupu sprzętu 
oraz ubrań na łączną kwotę 749 
503,00zł (wraz z dofi nansowaniem 
samochodu). 

Kolejnym szeroko omówionym 
tematem była Wieloletnia Progno-
za Finansowa Gminy Policzna na 
lata 2020–2028.

Po wystąpieniu wójta Tomasza 
Adamca głos zabrała skarbnik Te-
resa Makuch i  omówiła zmiany, 
jakie wprowadzono w budżecie za 
rok 2019, po czym przystąpiono do 
głosowania nad uchwałami. Wszy-
scy radni byli jednomyślni.

Na zakończenie sesji wójt To-
masz Adamiec powiedział między 
innymi: – Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim państwu 
za solidnie przepracowany, trudny 
miniony rok. Zarówno przez panie, 
jak i przez panów sołtysów, zarów-
no przez moich współpracowników 
oraz panią skarbnik Teresę Ma-
kuch, panią sekretarz Teresę Mar-
szałek, przez kierowników działów, 
jak również za troskę i poświęcenie 
pań i panów radnych. Chciałbym 
z  panem przewodniczącym Paw-
łem Jędrą i wiceprzewodniczącym 
Grzegorzem Orłowskim życzyć 
państwu na ten nadchodzący 2020 
rok żeby był dużo lżejszy od mija-
jącego roku, żebyśmy wszyscy byli 
zdrowsi i uśmiechnięci. Przyjmijcie 
najserdeczniejsze życzenia dla was, 
waszych bliskich, waszych rodzin. 
Wszystkiego najlepszego w  2020 
roku! 

 JaL

Przewodni-
czący Paweł 
Jędra wraz 
z wiceprze-
wodniczącym 
Grzegorzem 
Orłowskim 
rozpoczęli 
ostatnią 
w 2019 roku 
Sesję Rady 
Gminy 
Policzna

Wójt Tomasz 
Adamiec 
zapoznał 
radnych 
z wykona-
niem bu-
dżety gminy 
za rok 2019 
i budżetem 
na rok 2020

Wójt Tomasz 
Adamiec wrę-
czył nagrody 
laureatom XIII 
Powiatowego 
Konkursu 
Producentów 
Rolnych

Uchwała budżetowa przyjęta została jednomyślnie W sesji budżetowej licznie uczestniczyli sołtysi sołectw gminy Policzna
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Integracja 
sprzyjająca 
współpracy...

Mówiąc prościej, ułatwiająca ładowanie ludzkich akumulatorów. Wyczuwa się to 
na spotkaniach specjalistów zajmujących się budownictwem. Zawodowo realizują 
oni nie tylko kubaturowe obiekty produkcyjne czy usługowe, zasilające umiejsco-
wione w nich technologie przy pomocy różnego rodzaju instalacji, sieci podziem-
nych, naziemnych czy napowietrznych. 

Wielu członków uczestniczy 
w opracowywaniu planów urbani-
stycznych czy zabudowy gmin, po-
wiatów lub w nadzorze wszelkiego 
rodzaju inwestycji realizowanych 
w miastach i wsiach, w gminach, 
powiatach i  województwach. 
Prawie 150 tysięcy projektantów, 
kierowników budów, inspekto-
rów nadzoru zrzesza Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa. Mazo-
wiecka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa – nieco ponad 20 ty-
sięcy członków, z tego ponad tysiąc 
przynależy do Biura Terenowego 
MOIIB w  Radomiu. Przedstawi-
ciele Izby uczestniczą w  dorocz-
nych Radomskich Dniach Techniki 
i spotkaniach opłatkowych. 

W styczniu są jednak gospoda-
rzami spotkania noworocznego 
w  Teatrze Powszechnym. Udział 
zwierzchników z  Warszawy, 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych oraz współmałżonków 
i osób bliskich członkom MOIIB 

powitali Przewodniczącego Rady 
Mazowieckiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa Romana 
Lulisa i członków MOIIB oraz przy-
byłych gości: Katarzynę Kalinow-
ską wiceprezydenta Radomia, dr 
Tomasza Piotrowskiego Zastępcę 
Sekretarza Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, prof. Euge-
niusza Kodę Dziekana Wydziału 
Budownictwa i  Inżynierii Środo-
wiska SGGW w Warszawie, prof. 
UTH Krzysztofa Śmiechowskiego 
– Prezesa Zarządu Radomskiej 
Rady FSNT NOT, dr.  Mieczysła-
wa Szatanka – Przewodniczącego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Ra-
domiu, powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego: Wojciecha 
Gajewskiego (Radom), Andrze-
ja Kwiatkowskiego (Białobrzegi), 
Tadeusza Gruszczyńskiego (Przy-
sucha), Annę Lenarczyk (Kozieni-
ce), Michała Marchewkę (Grójec), 
Tadeusza Duraka i Magdalenę Ra-
biniak (Lipsko) oraz dyrektorów/

twy, Białorusi Kazachstanu, Gruzji 
i Bułgarii.

Życzenia noworoczne w imieniu 
prezydenta Radosława Witkowskie-
go przekazała Katarzyna Kalinowska. 
Prof. Eugeniusz Koda, przewodni-
czący Komisji Kwalifi kacyjnej MO-
IIB poinformował o jej osiągnięciach. 
Dr inż. Tomasz Piotrowski mówił 
o planowanych zmianach w prawie 
budowalnym i wielkim znaczeniu 
współpracy, a dr Mieczysław Szata-
nek podkreślił znaczenie wielkich 
zmian cywilizacyjnych, jakie doko-
nały się również w Polsce, w czym 
mają wielki udział także inżyniero-
wie budownictwa współdziałający ze 
specjalistami z innych branż.

Po wystąpieniach – przewodni-
czący Rady MOIIB Roman Lulis, 
dr inż. Tomasz Piotrowski, wi-
ceprezydent Radomia Katarzyna 
Kalinowska wręczyli obrazy zabyt-
kowej architektury Radomia zasłu-
żonym członkom MOIIB: Krzysz-
tofowi Góreckiemu, Leopoldowi 
Jabłońskiemu, Andrzejowi Majowi, 
Jerzemu Materkowi, Marianowi 
Mierzwie, Józefowi Podgórskiemu, 
Janowi Świerczyńskiemu i  Zdzi-
sławowi Zawiszy. Wyróżnienie to 
otrzymuje również nieobecny na 
spotkaniu Eugeniusz Kaczmarek, 
dyrektor Wydziału Inwestycji UM 
w Radomiu. Autorem obrazów jest 
Krzysztof Ciecieląg.  (M.K.)

Od lewej: Wojciech Gajewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Radom, P. Anna Drewin – Dyrektor Wydz. 
Bud.i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomiu, P. Roman Lulis – Przewodniczący Rady MOIIB, P. prof. Eugeniusz 
Koda – Przewodniczący Komisji Kwalifi kacyjnej MOIIB, P. Alina i Lech Gmyrkowie – członkowie MOIIB

sprzyja integracji. Dostojności do-
daje wspólne obejrzenie teatralnego 
spektaklu. Przed rokiem oklaski-
wali „Damy i Huzary”. 10 stycznia 
rozbawiali ich do łez odtwórcy farsy 
scenicznej pt. „Ryzykowna forsa” 
Michaela Cooney’a, w  reżyserii 
Pawła Pitery. Po kulturalnej roz-
rywce były życzenia noworoczne 
przy symbolicznej lampce szam-
pana i gustowanie smakowitości. 

Tak pomyślana integracja sprzy-
ja bliższemu poznaniu się i lepszej 
współpracy członków pracujących 
w niewielkich gronach w gminach 
i powiatach rozległego Mazowsza. 

Bardzo ważna była pierwsza 
część spotkania. Prowadzili ją – 
Katarzyna Barska, kierownik Biu-
ra Terenowego MOIIB w Radomiu 
i  Michał Stępień, dyrektor Biura 
MOIIB w  Warszawie. Najpierw 

naczelników wydziałów architektu-
ry lub geodezji i kartografi i z tych 
miast powiatowych.

Przewodniczący Rady MOIIB 
mgr inż. Roman Lulis nawiązu-
jąc do zadań omawianych w mi-
nionym roku w tym podczas Dni 
Budowlanych powiedział, że pra-
cę samorządu najlepiej określają 
słowa: Współpraca, Integracja, 
Rozwój. Dlatego prowadzona 
była batalia w obronie pozycji in-
żyniera budownictwa. Spotkania 
środowiskowe odgrywają ważną 
rolę w  kształtowaniu harmonij-
nych stosunków w środowisku in-
żynierów budownictwa. Podobną 
rolę – turnieje sportowe siatkówki, 
brydża, strzelectwa oraz inne ini-
cjatywy. Ważną jest współpraca 
międzynarodowa z  pokrewnymi 
organizacjami m.in. Litwy, Ło-

Katarzyna Barska – Kierownik Biura MOIIB BT Radom i Michał Stępień 
– Dyrektor Biura MOIIB w Warszawie

Przewodniczący Rady MOIIB 
mgr inż. Roman Lulis

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda – 
Przewodniczący OKK MOIIB

Dr inż. Tomasz Piotrowski – Zastępca Sekre-
tarza Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Artyści biorący udział w spektaklu „Ryzykowna Forsa” z organizatorami spotkania
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Zwoleńskie osiągnięcia 
i zamierzenia

www.zwolenpowiat.pl www.zwolen.pl

Zgodnie z tradycją, dyrektor Domu Kultury Natalia Anna Wieczerzyńska otworzyła 
30 grudnia spotkanie samorządowe, kończące mijający rok 2019 i omawiające główne 

zamierzenia roku nadchodzącego. Powitała samorządowców i zaproszonych gości w tym: 
Stefana Bernaciaka starostę zwoleńskiego i Arkadiusza Sulimę burmistrza Zwolenia, 

kończących z sukcesem pierwszy pełny rok działalności na powierzonych im funkcjach. 
Zostali obdarzeni zaufaniem radnych także na rok następny. Zarówno bowiem radni 

powiatu, jak i gminy Zwoleń, uchwalili jednogłośnie budżety na 2020 rok.

Sukcesy 
i ambitne zadania powiatu 

Starosta zwoleński Stefan Berna-
ciak, przedstawiając działania samo-
rządu w mijającym roku, powiedział, 
że koncentrowały się one na najpil-
niejszych potrzebach mieszkańców: 
służbie zdrowia, oświacie, drogo-
wnictwie i pomocy społecznej. Wy-
mienił kontynuowaną przebudowę 
wnętrz zwoleńskiego szpitala. Inwe-
stycja wartości około 5. milionów 
złotych ma być zakończona już latem 
br. Bardzo przydatne są 2 karetki po-
gotowia ratunkowego – przekazana 
przez wojewodę mazowieckiego 
oraz zakupiona przez powiat. Nowy 
aparat USG jest bardzo użyteczny dla 
szpitala, a podnośnik – dla niepełno-
sprawnych pacjentów przychodni 
stomatologicznej. Długo oczekiwa-
ny bezpłatny gabinet stomatologicz-
ny i ortodontyczny już z pożytkiem 
służy braci szkolnej gminy Zwoleń. 
– Dokładamy wszelkich starań, aby 
służba zdrowa w powiecie zwoleń-
skim ciągle się zmieniała dla dobra 
mieszkańców – podkreślił starosta.

Największą inwestycją zrealizowa-
ną w 2019 r. przez samorząd powiatu 
była przebudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej Tczów-Wincentów, połą-
czona z modernizacją obustronnych 
dojazdów. Przebudowany został też 
prawie kilometrowy odcinek drogi 
Iłża-Wólka Gonciarska oraz półkilo-
metrowy trasy Zwoleń-Kroczów-Ka-
zanów. Inwestycje zostały wykonane 
przy wsparciu środków zewnętrznych 
i samorządów gminnych. Ważnym za-
daniem roku 2020 będzie przebudowa 
drogi Władysławów-Ługi o długości 
blisko 5. km. Powiat zwoleński otrzy-
mał na realizację tego zadania duże 
dofinansowanie zewnętrze. Prace 
budowlane ruszą wiosną. 

Wymienione i  inne cenne dzia-
łania samorządu powiatu na rzecz 
mieszkańców przyczyniły się do 
przyznania tej jednostce samorządo-
wej w plebiscycie „Echa Dnia” tytułu 
„Lidera Regionu 2019” w kategorii 
„Powiat przyjazny mieszkańcom”.

Zaplanowane dochody przyszło-
rocznego budżetu powiatu zwoleń-
skiego wynoszą 38.260.261 zł. Wy-
datki budżetu ustalono na kwotę 
41.846.261 zł. Na inwestycje prze-
znacza się 6,4 mln zł.

Zwoleń nie zwalnia tempa

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Su-
lima rozpoczął podsumowanie 2019 

roku stwierdzeniem, że był to czas 
intensywnej pracy samorządu. Po-
służył się m.in. przykładem przebu-
dowy ponad 10 km dróg lokalnych. 
Otrzymały one nową nawierzchnię 
asfaltową i utwardzone pobocza. – 
W 2020 roku nie zamierzamy zwal-
niać tempa i już podpisaliśmy umowę 
na dofi nansowanie przebudowy uli-
cy Targowej w Zwoleniu, wynoszące 
75% kosztów. Złożyliśmy również 
wnioski o dofi nansowania kolejnych 
planowanych inwestycji – podkreśli 
burmistrz Arkadiusz Sulima. Pod-
kreślił, że gmina Zwoleń w 2019 r. 
realizowała wiele zadań w ramach 
programów pomocowych, pozy-
skując dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych. Chodzi m.in. o mo-
dernizację boiska piłkarskiego przy 
ul. Sportowej, utworzenie nowego 
oddziału przedszkolnego dla dzie-
ci 3-, 4-letnich w  zwoleńskiej PSP 
i otwierany dzięki dotacji rządowej 
Dzienny Dom Seniora+. Dotacje rzą-
dowe umożliwiły też zakup książek 
dla szkolnej biblioteki w Paciorko-
wej Woli i modernizację pracowni 
informatycznej w zwoleńskiej PSP. 
Pożytecznym przedsięwzięciem zre-
alizowanym kosztem blisko 300 tys. 
zł było doposażenie placów zabaw 

Starosta Stefan Bernaciak podsumowuje udany rok 
dla powiatu zwoleńskiego

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima omówił zarówno osią-
gnięcia samorządu gminu, jak i zamierzenia na rok 2020

Dyrektor DK 
Natalia Anna 
Wieczerzyńska 
zobrazowała 
przykładami 
pożytek, 
jaki przynosi 
działalności 
kulturalnej 
zmodernizowane 
Kino „Świt”

Samorządowe 
spotkanie zwień-
czył koncert 
Młodzieżowego 
Zespołu Wokal-
nego

Od prawej: wicestarosta Waldemar Urbański, starosta Stefan Bernaciak, 
sekretarz powiatu Edyta Sulima i przewodniczący RP Piotr Fijołek

i miejsc rekreacyjnych w całej gminie. 
Do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców przyczyni się lepsze oświe-
tlenie ulic LED-ami. Zaplanowane 
dochody budżetu gminy Zwoleń na 
2020 rok wynoszą około 63,3 mln zł. 
Wydatki budżetu ustalono na sumę 
65,4 mln zł, w  tym 4,3  mln zł 
z  przeznaczeniem na inwestycje. 
Burmistrz Arkadiusz Sulima wyra-
ził przekonanie, że przy wytężonej 
pracy uda się powiększyć przyjęty 
budżet o nowe zadania, wprowadza-
ne w ciągu roku.

Kino ożywiające kulturę

Działalność Domu Kultury pro-
mieniuje daleko poza samorządową 
gminę. Dlatego zdanie stwierdza-
jące, że fundamentem zwoleńskiej 
kultury jest bardzo prężnie działa-
jące Kino ,,Świt”, wypowiedziane 
przez dyrektor DK Natalię Annę 
Wieczerzyńską bardzo zaciekawiło 
gości spotkania. – Od kapitalnego 
remontu minął już ponad rok i od 
tego czasu w wielofunkcyjnej sali 
odbywają się różnego rodzaju kon-
certy, spektakle teatralne, spotka-
nia, zajęcia artystyczne, konkursy. 
W tych wydarzeniach uczestniczyła 
rekordowa liczba osób. Działa tam 
też kino konesera, w ramach któ-
rego wprowadziliśmy nieodpłatne 
seanse, również bezpłatne środy dla 
szkół. Działa tu też kino premiero-

we i zgodnie z unijnym projektem 
obowiązującym nas po moderniza-
cji obiektu stanowi ono 20% wyda-
rzeń komercyjnych. W ramach tej 
działalności wyświetliliśmy 232 se-
anse (54 tytuły.) Podliczając liczbę 
uczestników wszystkich wydarzeń 
w Kinie ,,Świt’ uczestniczyło w nich 
23 500 osób. Kino zdecydowanie 
ożywiło zwoleńską kulturę. 

Pomieszczenia kina rozbudowane 
i unowocześnione dzięki unijnemu 
wsparciu fi nansowemu, umożliwia-
ją rozwijanie skrzydeł artystycznych 
uzdolnionych osób w różnym wieku. 
W zwoleńskim DK działalność pro-
wadzi 14 zespołów i grup artystycz-
nych. Wiele z nich odnosi sukcesy 
w kraju i za granicą. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia od-
niosła kolejny sukces międzynarodo-
wy. Na festiwalu w Niemczech została 
nominowana na Mistrzostwa Świata 
2021, które odbędą się w Kerkrade 
w Holandii, a Młodzieżowy Zespół 
Wokalny wydał pierwszą płytę z ko-
lędami – podkreśliła z dumą dyrektor 
Wieczerzyńska.

Spotkanie zwieńczył koncert Ze-
społu Wokalnego Domu Kultury 
w  Zwoleniu prowadzonego przez 
Piotra Markowskiego. Jego uczest-
nicy wysłuchali nastrojowych kolęd, 
po czym złożyli sobie noworoczne 
życzenia przy tradycyjnej lampce 
szampana.   (M.K.)
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

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.

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

PRACA W NIEMCZECHPRACA W NIEMCZECH
Dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 kierowca z kat. C
 rozładunek paczek kurierskich
 pakowacz / magazynier
 pracownik usług komunalnych
 operator maszyn
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Organizujemy transport i zakwaterowanie

Radom, ul. 25 Czerwca 34, 
tel. 48 386 92 35, 727 010 119 

www.remax-praca.plwww.remax-praca.pl

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.

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC
Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

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

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com
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75 lat temu w Radomiu...
16 stycznia 1945 roku, wiaduktem na ulicy Słowac-
kiego, do Radomia wkroczyła armia radziecka. 
7 lutego 1945 roku rozpoczęła w Radomiu działalność 
pierwsza w centralnej Polsce wyższa uczelnia – 
Instytut Społeczno-Naukowy.

W ostatnich miesiącach okupacji 
niemieckiej, szczególnie po upadku 
Powstania Warszawskiego, osiedliła 
się w Radomiu liczna grupa wybit-
nych uczonych i artystów. Z miejsca 
aktywnie włączyli się w nurt pracy 
na rzecz radomskiego środowiska. 
Czołowymi postaciami ze świa-
ta nauki, których okupacyjny los 
rzucił do Radomia, byli profesoro-
wie Uniwersytetu Warszawskiego: 
Tadeusz Kotarbiński i  Stanisław 
Lewicki. Wkrótce po przyjeździe 
do Radomia, już w  październiku 
1944 r ., zorganizowali i  prowa-
dzili uniwersyteckie konspiracyjne 
kursy w zakresie fi lozofi i, logiki, so-
cjologii i innych nauk społecznych. 
Wokół tych wybitnych polskich in-
telektualistów skupiła się znacząca 
grupa młodych naukowców, takich 
jak: Janusz Chmielewski, Stanisław 
Piętowski, Hanna Veillard-Cybul-
ska, Gizela Wasilewska, Stefan 
Witkowski i inni. Większość z nich 
związanych było z Warszawą i po 
zakończeniu II wojny światowej 
wyjechali z Radomia. Znajdowali 
wśród nich się jednak tacy, któ-
rzy pozostali w  mieście na stałe, 

jak choćby wspomniany wcze-
śniej Stefan Witkowski, geograf 
i urbanista, późniejszy pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału 
Ekonomicznego Politechniki Świę-
tokrzyskiej w Radomiu i wieloletni 
prezes Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego. W omawianym okre-
sie Radom skupiał nie tylko znacz-
ny potencjał naukowy. W mieście 
mieszkali wówczas (na stałe lub 
czasowo) także wybitni twórcy 
kultury: Jan Bolesław Ożóg (po-
eta), Stanisław Skoneczny (poeta 
i dziennikarz), Jerzy Jędrzejewicz 
(literat), Elżbieta Gałecka-Jackie-
wiczowa (pisarka), Jerzy Gom-
browicz, Aleksander Czaplicki, 
Maria Fołtyn (śpiewaczka opero-
wa), Eugeniusz i  Jan Langerowie 
(muzycy), Wacław Dobrowolski 
(artysta plastyk), Jędrzej i Halina 
Krysińscy (malarze) i wielu innych. 
Tworzyli oni w mieście, pod koniec 
wojny i w pierwszych miesiącach 
po wyzwoleniu, niepowtarzalny 
klimat pracy twórczej. Poprzez swą 
działalność wywarli wielki wpływ 
na wznowienie życia naukowe-
go i  kulturalnego w  Radomiu, 

renie całego kraju, głównie z prasy. 
O Instytucie pisały szeroko i entu-
zjastycznie ogólnopolskie gazety. 
W okresie zaledwie kilku miesięcy 
1945 r ., od lutego do września, uka-
zało się na ten temat w prasie kra-
jowej aż 208 artykułów i notatek. 
W kręgach rządowych podziwiano 
dokonania Instytutu i żywiono na-
dzieję, że „być może praca Instytutu 
w Radomiu stanie się wzorem dla 
całej Polski”. Faktem jest, że nigdzie 
nie udało się tak małej grupie osób 
dokonać w krótkim czasie tak wiele, 
w zasadzie bez wsparcia fi nansowe-
go ze strony państwa.

Siedzibą Instytutu były pomiesz-
czenia przedwojennej restauracji 
„Rzym” przy ulicy Żeromskiego 
15, przyznane do użytkowania 
przez władze miejskie. Korzystano 
też (do lutego 1946 r.) z jednej sali 
w gmachu Państwowego Żeńskie-
go Gimnazjum i Liceum przy ulicy 
Żeromskiego 35, gdzie urządzono 
świetlicę stowarzyszenia, przezna-
czoną m.in. na odczyty.

Członkiem INS mógł zostać 
„każdy nieposzlakowany obywatel 
Polski, który interesuje się pracą na-
ukowo-społeczną i został wprowa-
dzony przez 2 członków Instytutu”.

Niestety radomski Instytut Spo-
łeczno-Naukowy zakończył swoją 
działalność w 1948 roku.

Dwa lata później, w 1950 roku, 
70 lat temu, powołano do życia 
Szkołę Inżynierską Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej w Radomiu, 
obecny Uniwersytet Technologicz-
no-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.

aktywizując środowisko lokalne 
w zakresie tworzenia różnych in-
stytucji społeczno-kulturalnych 
i naukowych.

Jedną z takich instytucji był po-
wołany do życia już 7 lutego 1945 
roku Instytut Naukowo-Społeczny. 
Jego działalność była znana na te-
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 Sesja budżetowa, zamykająca kolejny rok, tak jak zresztą każda inna, 
to poważna sprawa. Trzeba być przygotowanym i gotowym na pytania 
radnych i sołtysów. Nawet w ostatniej chwili, ale warto jeszcze raz przej-
rzeć materiały, czyli odrobić lekcje. Wie o tym doskonale każdy samo-
rządowiec. Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec nie jest tu wyjątkiem. 
On też przygotował się do sesji i gotów jest do odpowiedzi nawet na 
najtrudniejsze pytania.

 Uczestnicy zwoleńskiego spotkania noworocznego byli pilnymi słu-
chaczami podsumowań i zamierzeń. Stali się nimi także ich prelegenci, już 
nieco zmęczeni wystąpieniami. W pierwszym rzędzie burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima i dyrektor DK Natalia Anna Wieczerzyńska.

 Do rekordowego rezultatu zbiórki na WOŚP w Radomiu przyczyniły się też zlicytowane gadżety. 
Prezentują je przed 28. Finałem WOŚP członkowie jego sztabu, również uczestniczący w bezpośredniej zbiórce.

 Od czasu wprowadzenia elektronicznego głosowania uchwał, co nie 
wykluczyło wcale obowiązku podniesienia ręki, przewodniczącemu Rady 
Gminy przybyło obowiązków. Co prawda, za sprawność sprzętu odpowia-
da kto inny, ale przewodniczący Rady Gminy Policzna Paweł Jędra woli 
mieć wszystko pod kontrolą, tak jak podczas sesji budżetowej w przed-
ostatnim dniu minionego roku.

 Samorządowcy powiatu zwoleńskiego i gminy Zwoleń spotkali się 30 grudnia z udziałem przedstawicieli 
instytucji i organizacji z nimi współpracującymi. Spotkanie zwieńczyli wspólnym toastem noworocznym. 
Więcej na str.  5.

 Ważnym akcentem noworocznego spotkania członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa było uhonorowanie cennymi pamiątkami grupy zasłużonych jej członków. Obrazy przedstawiające 
zabytki radomskiej architektury wręczali im: mgr inż. Roman Lulis przewodniczący Rady MOIIB, dr inż. 
Tomasz Piotrowski zastępca sekretarza Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Katarzyna Kalinowska 
wiceprezydent Radomia. Wręczających i wyróżnionych widzimy na pamiątkowej fotce. Więcej na str.  4.

PO(D)GL ĄDY

Lekcja odrobiona Toast po zwoleńsku

Na widowni…

Gadżety do licytacji

Uhonorowani obrazami

Próba 
techniczna


