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BY LUDZIOM 
ŻYŁO SIĘ LEPIEJ...
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, mający oparcie w uchwale Sejmiku, przeznacza 
w tym roku ponad 110 mln zł na dziesięć programów wsparcia, adresowanych do samorządów oraz 
organizacji pozarządowych, by zachęcić ich do zgłaszania wniosków dotyczących potrzebnych inwestycji 
oraz użytecznych społecznie inicjatyw.

Najwięcej, tj. 50 mln zł przezna-
cza się na program zapewniający 
równomierny rozwój Mazowsza. 
Uwzględnia on m.in. moderniza-
cję dróg, lecz także projekty eduka-
cyjne i kulturalne. Przedstawiciele 
samorządu województwa mazo-
wieckiego – wicemarszałek Rafał 
Rajkowski oraz radni – Leszek 
Przybytniak i  Tomasz Śmietanka 
zaprosili na spotkanie w Radomiu 
także samorządowców dwóch gmin 
– Tomasza Adamca wójta gminy 
Policzna i Dariusza Piątka – bur-
mistrza Skaryszewa, którzy przed 
rokiem wyróżnili się skuteczno-
ścią w staraniach i realizacji inwe-
stycji oraz inicjatyw społecznych 
uwzględnionych w  ubiegłorocz-
nych programach wsparcia.

Wójt Tomasz Adamiec powie-
dział na spotkaniu: – Zacznę od 
podziękowania panu marszałkowi 
i  radnym za otrzymane wsparcie, 
polepszające warunki życia miesz-
kańców gminy. Pozyskanie prawie 
800 tys. zł w praktyce niemal po-
dwoiło sumę przeznaczoną w 2019 
roku na inwestycje gminy Policzna. 
Środki te uznaję za cenne źródło 
jej dochodu. Nawet stosunkowo 
niewielkie wsparcie udzielone 5. 
sołectwom pozwoliło zaspokoić 
im pilne, lokalne potrzeby. Dzięki 
wsparciu zorganizowaliśmy i wy-
posażyli pracownię komputero-
wą, mogliśmy też zakupić nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP 
w Czarnolesie. Nie znam wszyst-
kich zadań, jakie w tym roku mogą 
uzyskać wsparcie samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Myślę, że 
bardzo wskazane byłoby dofi nan-
sowanie modernizacji szkolnych 
stołówek lub unowocześnienia wy-
posażenia ich kuchni – podkreślił.

Przyjrzyjmy się bliżej zadaniom 
inwestycyjnych i inicjatywom reali-
zowanym w roku ubiegłym w gmi-
nie Policzna. Całkowity ich koszt 
przekroczył nieco 1,9 mln zł, dofi -
nansowanie z programów wsparcia 
wyniosło 776.833, 41 zł, a  wkład 
własny gminy – 1.127 686, 71 zł. 
Pieniądze te pozwoliły zrealizować 
kilkanaście zadań inwestycyjnych, 
w tym zakupów.

 760 tys. złotych kosztował nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP 
w Czarnolesie. Dalsze kilkadziesiąt 
tysięcy złotych przeznaczono na wy-
remontowanie remizy, zagospodaro-
wanie jej otoczenia oraz doposażenie 
jednostki. Druhowie na to zasłużyli, 
a  lepiej wyposażona straż ochot-
nicza to większe bezpieczeństwo. 
Specjalistyczny sprzęt otrzymały też 
jednostki OSP w Gródku, Policznie 

i Władysławowie. Na termomoderni-
zację świetlicy gminnej wydano 439 
tys. zł i zmodernizowano pomiesz-
czenie pracowni informatycznej. 
Przebudowa drogi gminnej w Teo-
dorowie kosztowała około 227 tys. 
zł, a modernizacja boiska szkolnego 

w Policznie – 209 tys. zł. Szkoły 
zostały wyposażone w  oczysz-
czacze powietrza. Stosunkowo 
niewielkie wsparcie fi nansowe so-
łectw pozwoliło zmodernizować 
budynek świetlicy w Wilczowoli, 
wyposażyć świetlicę w Jadwino-
wie oraz zagospodarować place 
przy świetlicach w Czarnolesie, 
Gródku i Wilczowoli.

Okazuje się, że skuteczność 
wójta gminy Policzna Tomasza 
Adamca w staraniach o środki ze-
wnętrzne doceniają mieszkańcy. 
W plebiscycie Echa Dnia „Oso-
bowość Roku 2019” w kategorii: 
Polityka, Samorządność znalazł 
się w fi nale Regionu Radomskie-
go. Rywalizacja o miejsca w fi nale 
wojewódzkim potrwa do 3 marca 
(godz. 21.00). Trzymamy kciuki! 

 (M.K.)

Od lewej: radny sejmiku Leszek Przybytniak, Tomasz Adamiec wójt gminy Policzna, wicemarszałek Rafał Rajkowski,  
Dariusz Piątek burmistrz Skaryszewa i Tomasz Śmietanka radny sejmiku

Wójt Tomasz Adamiec podziękował 
za wsparcie marszałkowi i radnym 
sejmiku
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Muzeum 
w Czarnolesie 
usamodzielnione!
Jan Kochanowski (1530–1584), urodzony w Sycynie, wybitny twórca epoki rene-
sansu, rodzinnie bardzo związany z Czarnolasem, a spoczywający wraz z najbliż-
szymi w murowanej krypcie Kaplicy Kochanowskich w Zwoleniu, ma wreszcie 
samodzielne muzeum.

Zasłużył na nie w  pełni. Przez 
znawców literatury uznawany jest 
przecież za najwybitniejszego po-
etę słowiańskiego tego okresu, po-
równywany znaczeniem z pisarzem 
i  tłumaczem włoskiego renesansu 
Francesco Petrarką. 

lizował zbiorowy uroczysty pochó-
wek szczątków Jana z  Czarnolasu 
i  jego najbliższych, które spoczęły 
w  marmurowej krypcie Kaplicy 
Kochanowskich (kościół parafi alny 
pw. Krzyża Świętego w Zwoleniu). 
Sensacyjne szczegóły poszukiwań 

Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie prowadziło działalność od 
1961 roku. Po zmianach ustrojo-
wych i  powstaniu województwa 
mazowieckiego, stało się oddziałem 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu.

zję o  usamodzielnieniu muzeum 
w Czarnolesie.

– Czarnoleskie muzeum „do-
rosło” do tego, żeby działać jako 
oddzielna instytucja. Wykorzy-
stuje nowoczesne rozwiązania, ma 
atrakcyjną ofertę i  pracowników 
z wieloma pomysłami. Samodziel-
ność otworzy muzeum drzwi do 
środków zewnętrznych, a  co za 
tym idzie do podjęcia dużych in-
westycji i dostosowania placówki 
do oczekiwań współczesnego od-
biorcy – podkreślił wicemarszałek 
Rafał Rajkowski. 

O  znaczeniu i  zamierzeniach 
mówiła na briefi ngu jego dyrektor 
Maria Jaskot.

– Z usamodzielnieniem muzeum 
wiążą się nowe uwarunkowania 
prawne i  zmiana dotychczasowej 
struktury organizacyjnej. Jestem 
przekonana, że wpłynie to pozytyw-
nie na pracę całego zespołu muzeal-
nego, da pracownikom poczucie wy-
raźnie określonej roli w całościowym 
rozwoju placówki. – Wszystkim nam 
zależy na tym, aby muzeum było 
miejscem atrakcyjnym, otwartym, 

 Czarnoleskie muzeum odwie-
dza rocznie około 28 tys. turystów. 
Szansą na przyciągnięcie kolejnych 
są inwestycje turystyczne, które za-
mierzają realizować lokalne władze 
samorządowe, jak chociażby budo-
wa ścieżek rowerowych łączących 
Czarnolas z innymi miejscowościa-
mi o walorach krajobrazowych, czy 
historycznych takich jak: Garbat-
ka-Letnisko, Zwoleń, Sycyna, Wy-
sokie Koło, czy też rejon rozległej 
Puszczy Kozienickiej. Wśród pla-
nów jest też współpraca z  inny-
mi muzeami o profi lu literackim: 
w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie 
czy Lublinie i  realizacja wspólne-
go projektu promującego literacki 
szlak turystyczny.

Dyrektor Maria Jaskot zapytana 
o  znaczenie dla Czarnolasu ocze-
kiwanego od wielu lat wydarzenia, 
powiedziała: – Usamodzielnienie 
się Muzeum Jana Kochanowskiego 
to wydarzenie ważne nie tylko dla 
Czarnolasu. Pod względem organi-
zacyjnym, inwestycyjnym i meryto-
rycznym jest szansą dla Mazowsza 
i kraju. Budżet tegoroczny wynosi 
1,8 mln zł. Umożliwi on fi nansowa-
nie cennych inicjatyw. Pozwoli też 
zatrudnić 6 dalszych pracowników 
merytorycznych i  administracyj-
nych. Będziemy mogli szybciej po-
dejmować decyzje, określać prio-
rytety i  kreślić plany. Decydować 
o tym, co jest pilne, a co może po-
czekać. Usamodzielnione muzeum 
stanie się prężną, rozwijającą się pla-
cówką, służącą nie tylko regionowi, 
ale również całej Polsce.

Jeżeli chodzi o wydarzenia i ini-
cjatywy najbliższe, to rozpocznie 
je spotkanie współorganizowane 
od 6 lat ze Szkołą Drzewną i Leśną 
w Garbatce-Letnisku. Cykl pod na-
zwą „Niech żyją teksty” ma na celu 
przybliżenie sylwetek i  dokonań 
ludzi literatury, zasłużonych rów-
nież dla Czarnolasu. Teksty czyta-
ją uzdolnieni uczniowie tej szkoły. 
2 kwietnia tą zasłużoną osobą bę-
dzie redaktor Ryszard Kapuściński. 
Jego twórczość i więzy z Czarnola-
sem przypomni reportażysta Woj-
ciech Tochman. W ubiegłym roku 
spotkanie było poświęcone Tade-
uszowi Różewiczowi, mówił o nim 
Jan Drzewiecki, wykładowca Uni-
wersytetu Warszawskiego. Związki 
Cypriana Norwida z Czarnolasem 
przypomniał Wiesław Rzońca, 
również wykładowca UW. Gościem 
spotkania w ramach tego cyklu był 
też Janusz Odrowąż-Pieniążek, wie-
loletni dyrektor Muzeum Literatu-
ry w Warszawie i właściciel pałacu 
w Policznie. Przybliżył on uczest-
nikom spotkania sylwetkę Pauliny 
Wilkońskiej, która pozostawiła po 
sobie piękne wspomnienia o Czar-
nolesie.

W  czerwcu odbędą się już 29. 
Czarnoleskie Spotkania Sobótko-
we. W  lipcu organizujemy Czar-
noleski Festiwal Sztuki i warsztaty 
pianistyczne z udziałem wybitnych 
artystów m.in. Andrzeja Jagodziń-
skiego. Nie może zabraknąć wąt-
ków literackich i malarskich. Ko-
lejne wydarzenie to „Psalmoteka” 
nawiązująca do ,,Psałterza Dawi-
dów”, która przyjmie formę pikniku 
literackiego.

W sierpniu Muzeum Jana Kocha-
nowskiego zaprasza na wydarzenie 
pod nazwą ,,Poezję Smaku – Smak 
Poezji” czyli festiwal poetycki.

 Mieczysław Kaca

 Stefan Bernaciak – Starosta zwoleński: – Cieszę się, 
że marszałkowi Mazowsza udało się za drugim 
podejściem zrealizować cenne zamierzenie. Jest 
to decyzja bardzo słuszna. Zarówno Jan Kocha-
nowski, jak i współcześni strażnicy jego dziedzic-
twa tak mocno związanego z  ziemią zwoleńską 
zasługują na rangę przyznaną tej instytucji kul-
tury. Wierzę, że muzeum w Czarnolesie poszerzy 
swoją działalność o  współpracę z  instytucjami 
kultury w innych regionach kraju, przyczyni się 
do dalszego ożywienia i dobrej koordynacji tego, 
co wspólnie robimy w gminach i powiecie. Pra-
gnąłbym, aby w  zamierzeniach inwestycyjnych 
znalazły się fundusze umożliwiające korzystanie 
osobom niepełnosprawnym z oferty kulturalnej 
czarnoleskiego muzeum.

 Henryk Bednarczyk – Prezes Stowarzyszenia Oświatowe-

go SYCYNA: – Usamodzielnienie się Muzeum Jana Ko-
chanowskiego Czarnolesie pomoże nam wszystkim 
w działalności, którą wspólnie podejmujemy i pro-
wadzimy. Wskazane byłoby nawiązanie współpracy 
z pokrewnymi instytucjami naszych sąsiadów np. Jo-
hana Wolfgana von Goethe w Niemczech, Aleksandra 
Puszkina w Federacji Rosyjskiej oraz pozostałych.
 Tomasz Adamiec – Wójt Gminy Policzna: Cieszymy się. 

Usamodzielnienie Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie stwarza szansę rozwoju nie tylko gmi-
ny Policzna, lecz całego rejonu zwoleńskiego. Chodzi 
o rozwój infrastruktury i  turystyki. Przewiduję, że 
ilość przyjezdnych odwiedzających muzeum i miejsca 
związane z twórczością oraz działalnością naszego 
poety i pisarza doby renesansu może się podwoić.

O usamodzielnieniu się muzeum powiedzieli:

Dążenie do samodzielności tej 
ważnej instytucji kultury było dłu-
gim procesem. Po II wojnie świato-
wej rolę impulsu spełniło słuchowi-
sko Polskiego Radia, przygotowane 
w oparciu o książkę Aleksandra Ma-
liszewskiego pt. „Droga do Czarno-
lasu”, nadane po raz pierwszy w dniu 
16 listopada 1952 roku. Ważną rolę 
przybliżającą społeczeństwu wiel-
kość Jana z Czarnolasu spełnił red. 
Kazimierz Bosek, zamieszczający re-
portaże w miesięczniku „Literatura” 
i w innych czasopismach. Rozpoczął 
publikacje w latach 70. XX wieku, 
sięgając aż do czasu studiów Jana 
Kochanowskiego w Padwie i Bolo-
nii. Starania redaktora Boska sfi na-

autora zawiera też jego książka pt. 
„Na tropach tajemnic Jana z Czar-
nolasu”. 

W  dziele upamiętniania dzie-
dzictwa poety uczestniczyły i nadal 
to czynią władze samorządowe po-
wiatu zwoleńskiego, gmin – Zwoleń 
i Policzna oraz organizacje społecz-
ne oraz placówki oświaty i kultury, 
m.in. Stowarzyszenie Oświatowe 
SYCYNA, Stowarzyszenie Miło-
śników Poezji Jana Kochanow-
skiego RENESANS, Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” w Zwole-
niu i Zespół Ludowy „Sobótka” 
w Czarnolesie.

Jako oddział Muzeum Święto-
krzyskiego w  Kielcach, Muzeum 

14 lutego 2020 roku muzeum 
otrzymało uprawnienia samodzielnej 
instytucji kultury, po przyjęciu uchwa-
ły przez Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego i podjęciu stosownej decyzji 
przez marszałka Adama Struzika.

 O szansach i wyzwaniach, ja-
kie stoją po usamodzielnieniu, 
a  także o planach na przyszłość, 
mówili 19 lutego, na briefi ngu 
w Radomiu, wicemarszałek Rafał 
Rajkowski i Maria Jaskot p.o. dy-
rektora Muzeum Jana Kochanow-
skiego w Czarnolesie, od 2002 jego 
kierownik. 

 Wicemarszałek Rafał Rajkowski 
przypomniał, że na styczniowej 
sesji radni Sejmiku podjęli decy-

skupiającym różne środowiska. 
Miejscem dającym przestrzeń na 
twórczą integrację, rozwijanie pasji. 
Miejscem, gdzie w sposób wartościo-
wy i przyjemny można spędzić czas. 
Jesteśmy gotowi na podjęcie stoją-
cych przed nami wyzwań.

Priorytetem w  działalności sa-
modzielnego muzeum będzie udo-
stępnienie zwiedzającym krypty pod 
kaplicą Jabłonowskich. Wśród pla-
nowanych inwestycji jest też rewi-
talizacja dawnej ofi cyny dworskiej, 
którą planuje wykorzystywać na cele 
statutowe. Placówka zamierza też 
poszerzyć działalność edukacyjną 
o  osoby zainteresowane humani-
styką, nauczycieli i studentów.

– Ten cel będzie realizowany 
przez Czarnoleski Ośrodek Infor-
macji, Dokumentacji i Badań, ob-
sługujący specjalistyczną bibliotekę, 
zawierającą zbiór tzw. Cochanowia-
nów, który systematycznie będzie 
uzupełniany. Pod opieką ośrodka 
znajdą się również zbiory specjalne 
w  rodzaju: fototeki, audioteki, vi-
deoteki, audiobooki, udostępniane 
w  celach badawczych i  wydawni-
czych. Przy ośrodku działać będzie 
stałe kolegium specjalistów składa-
jące się z pracowników naukowych 
Instytutu Badań Literackich PAN, 
głównie zespół ds. Wydania Dzieł 
Wszystkich Jana Kochanowskiego, 
który będzie ciałem wspierającym 
inicjatywy badawczo-naukowe re-
alizowane przez ośrodek – kontynu-
owała dyrektor Maria Jaskot.

Uczestnicy brefi ngu prasowego. Od lewej: dyrektor Maria Jaskot, wicemarszałek Rafał Rajkowski 
i Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

O działalności i zamierzeniach mówiła 
dyrektor Maria Jaskot
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Budżetowa 
rzeczywistość...
Rozmowa z dr. Sławomirem Chmielewskim, Burmistrzem Mogielnicy

 W styczniu i lutym br., na zdecy-
dowanej powierzchni Polski, w tym 
i ziemi grójeckiej, zamiast zimy 
mamy wiosnę. Zacznę więc pytaniem 
skierowanym do Pana nie tylko jako 
doświadczonego burmistrza, lecz jed-
nocześnie miłośnika przyrody, legity-
mującego się m.in. pracą doktorską 
dotyczącą walorów przyrodniczych 
rzek Pilicy i Mogielanki. Jak ta, nieno-
towana w ludzkiej pamięci, anomalia 
klimatyczna przełoży się ewentualnie 
na obecną gospodarkę samorządowej 
gminy Mogielnica?

– Brak tradycyjnej zimy jest w ja-
kimś sensie prezentem dla naszego 
samorządu, także dla użytkowników 
dróg. Przynieść może jednak tylko 
niewielkie oszczędności budżeto-
we. Przewiduję, że w  przypadku 
gminy Mogielnica będą one rzędu 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć 
jeszcze nie wiemy czy dotychczaso-
wa aura obejmie również wiosenny 
marzec. Oszczędności mogą po-
wstać dzięki zmniejszeniu wydat-
ków na wiosenną likwidację tzw. 
przełomów, występujących w okre-
sie zimowej aury na uszkodzonych 
nawierzchniach ulic i  drogach 
gminnych, lub związanych z  tzw. 
zimowym ich utrzymaniem np. od-
śnieżaniem czy z przeciwdziałaniem 
skutkom gołoledzi. W miesiącach 
letnich i  jesiennych trzeba się jed-
nak liczyć z suszą i jej negatywnymi 
skutkami, które dały już o sobie znać 
w dwóch poprzednich latach.
 Skutki ewentualnej suszy to?

– Jako nauczyciel-przyrodnik 
i  doświadczony samorządowiec, 
pełniący funkcję burmistrza od 
1998 roku, potwierdzę opinię wielu 
naukowców i praktyków o postę-
pującym zubożaniu Polski w wodę, 
choć mogą się również pojawić 
intensywne ulewy czy nawałnice. 
Występowanie tego rodzaju ano-
malii pogodowych jest zjawiskiem 
charakterystycznym dla trwałych 
zmian klimatycznych. Pamiętam, 
że również w  strategii rozwoju 
powiatu grójeckiego, opracowanej 
kilkanaście lat temu, wskazano, że 
jednym z problemów przyszłych lat 
będzie niedostatek wody. Wiąże się 
to także z  koniecznym podlewa-
niem nowoczesnych sadów. Sadow-
nicy czerpią wodę z głębokich ujęć. 
Woda wykorzystywana do podle-
wania drzew owocowych spływa 
częściowo rowami melioracyjnymi 
do rzek, jak również wyparowuje. 
 Wielu miłośników przyrody dopatruje 

się przyczyn niedostatku wody w błę-
dach melioracji kraju…

– Na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat w  gospodarce melioracyjnej 
Polski popełniano duże błędy i na-
dal one występują. Melioracja kraju 
polegała na osuszaniu terenów ba-
giennych, podmokłych i nie tylko 
takich. Gruntowa woda odpływała 
rowami melioracyjnymi do rzek. 

Praktyka dowodzi, że gromadzenie 
wody w  płytkich zbiornikach po-
wierzchniowych, niechroniących jej 
przed zamulaniem i pozbawionych 
roślinności, utrudniającej jej wypa-
rowywanie w okresie lata, też nie jest 
dobrym rozwiązaniem. W gminie 
Mogielnica staramy się unikać tego 
rodzaju nieprawidłowości. Na szczę-
ście dotkliwy brak wody pitnej nie 
występuje jeszcze w powiecie grójec-
kim. Dwa lata temu wystąpił jednak 
już w rejonie Skierniewic. Uważam, 
że ważnym zadaniem jest stopniowe 
odtwarzanie tego, co człowiek znisz-
czył, czyli także niektórych terenów 
bagiennych i torfowisk, przywraca-
nie naturalnych oczek wodnych, 
tworzenie ich także w  obejściach 
gospodarskich, by zatrzymać m.in. 
wodę spływającą podczas deszczu 
z dachów budynków, wypływającą 
z podwórek itp.
 Czy przyśpieszenie terminów reali-

zacji zadań inwestycyjnych nie będzie 
kolejnym prezentem?

– Tak się złożyło, że środków na 
inwestycje w  tym roku będziemy 
mieć niewiele, choć budżet gminy 
wynosi 40 milionów złotych. Przy-
znam, że po raz pierwszy w okresie 
ponad 20-letniego mojego bur-
mistrzowania miałem problem ze 
zbilansowaniem rocznego budże-
tu gminy Mogielnica. Brakowało 
2,2 mln zł na zrównoważenie do-
chodów wydatkami. Wspomnę, 

że budżet z  1999 roku, pierwszy 
w moim burmistrzowaniu, wynosił 
13 mln zł, z czego 250 tys. zł mogli-
śmy przeznaczyć na inwestycje. Za-
nosiło się, że w 2020 roku zabraknie 
środków na inwestycje. Dlaczego? 
Dlatego, gdyż w  ponad 40-milio-
nowym budżecie np. czwartą część 
jego dochodów stanowią środki fun-
duszu rodzinnego 500+. 2,7 mln zł 
przeznacza się w  nim na wypłatę 
alimentów. Pochodzą one wraz z in-
nymi wpływami z tzw. rządowych 
środków celowych. Dochody wła-
sne gminy Mogielnica mają wynieść 
w tegorocznym budżecie 17 mln zł. 
Aby wygospodarować środki na 
inwestycje, szukaliśmy oszczędno-
ści w  bardzo ważnych wydatkach 
własnych gminy. Z  konieczności 
nawet te przeznaczone na wypłatę 
zasiłków celowych w pomocy spo-
łecznej zmniejszyliśmy ze 110 tys. 
zł do zaledwie 32 tys. zł. W wyniku 
cięć poczynionych w wielu innych 
pozycjach budżetowych wygospo-
darowaliśmy na inwestycje zaledwie 
450 tys. zł. Niewiele. Natomiast na 
oświatę przeznaczamy w budżecie 
około 16,7 mln zł. Dotąd otrzy-
maliśmy jednak tylko 8,2 mln zł 
ministerialnej subwencji na ten cel. 
Pokrywa ona mniej niż 50% potrzeb 
oświatowych. W subwencji nie ma 
nawet grosza na świetlice szkolne, 
które dla gminy są dodatkowym 
kosztem o kolejne 430 tys. zł. 

Na szczeblu rządowym został 
utworzony samorządowy fundusz 
drogowy. Powstał dzięki zmniej-
szeniu oświatowej subwencji, gdyż 
dofinansowywanie przez gminę 
oświaty „zjadło” fundusze, które 
mogłyby być przeznaczone na in-
westycje gminy. Środki te ma teraz 
przydzielać rząd, chyba w ramach 
wprowadzanej centralizacji władzy 
państwowej. Samorządowcy mówią, 
że rząd wykańcza powiaty zadłuża-
nymi szpitalami, a gminy – małymi 
subwencjami oświatowymi. 

Wspólnie ze starostą grójeckim 
Krzysztofem Ambroziakiem, z któ-
rym bardzo dobrze się nam współ-
pracuje, planujemy w  tym roku 
przebudowę 4. dróg powiatowych. 
Chodzi o odcinki: Otalążka-Dziar-
nów, wzdłuż którego ułożyliśmy 
w poprzednich latach wodociąg i ka-
nalizację (1,85 km, koszt 606 tys. zł), 
Izabelin w kierunku Dylewa (koszt 
około 380 tys. zł), Borowe (520 mb) 
i Tomczyce (długość 420 mb). Jeśli 
znajdziemy środki na ich wykona-
nie, droga prowadząca w kierunku 
Białobrzegów i krajowej trasy nr 7 
będzie wreszcie godna nazwy – po-
wiatowa. Dla mieszkańców gminy 
Mogielnica jest ona ważniejsza niż 
dla samorządu powiatowego, jako 
takiego. Dlatego chętnie uczestni-
czymy we wspólnym dziele.
 Jak wyglądała realizacja inwestycji 

w roku ubiegłym?

– Nakłady były stosunkowo 
skromne, lecz kilkanaście zadań 
udało się nam zrealizować. Naj-
ważniejsze to przebudowanie, 
we współpracy ze starostą i  radą 
powiatu grójeckiego, dwóch od-
cinków dróg powiatowych. Dro-
ga w  Kozietułach, prowadząca 
w kierunku miejscowości Bielany, 
została wykonana w ramach inwe-
stycji fi nansowanej również przez 
gminę Błędów. Z większym udzia-
łem środków fi nansowych naszej 
gminy przebudowaliśmy odcinek 
w Świdnie. Droga gminna w Wól-
ce Gostomskiej spełni rolę łącznika 
z gminą Nowe Miasto. Dopomo-
gliśmy też w  sfi nansowaniu mo-
dernizacji wieży kościelnej w Mi-
chałowicach oraz zabytkowej drogi 
krzyżowej w Mogielnicy. W ramach 
projektu LGD została rozbudowa-
na siłownia nad zalewem. Gmina 
pomogła w fi nansowaniu urządzeń 
nawodniających boisko KS Mo-
gielanka, chociaż udział Urzędu 
Marszałkowskiego był największy, 
wyniósł 80%.

Realizacją mojego hasła w ostat-
nich wyborach samorządowych 
były inwestycje z dziedziny ochro-
ny środowiska. 400 tys. zł prze-
znaczyliśmy na dofinansowanie 
– na bardziej ekologiczne – ok. 70 
pieców grzewczych, uzupełniają-
cych program rządowy pn. „Czy-
ste powietrze”. Postawiliśmy też na 
fotowoltaikę. Ogniwa tego rodzaju 
zainstalowaliśmy już w  5. remi-
zach OSP, w tym roku zastosujemy 
je w 7. innych jednostkach straży 
pożarnej i  świetlicach wiejskich. 
Na swoją kolej czeka jeszcze jedna 
OSP. Realizacja projektów foto-
woltaicznych była możliwa dzięki 
pomocy fi nansowej Urzędu Mar-
szałkowskiego, który pokrył poło-
wę kosztów związanych z instalacją 
tych ogniw (po 7500 zł przeznaczy-
li dla każdej z pięciu OSP – Urząd 
Marszałkowski i gmina Mogielni-
ca). Za pomoc dziękujemy bardzo 
marszałkowi Mazowsza i radnym 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego. 
 Gmina Mogielnica znana jest z inicja-

tyw społecznych i kulturalnych. Czy 
w tym dość specyfi cznym roku znaj-
dziecie środki na ich kontynuowanie?

– Znajdziemy je dzięki aktywności 
Roberta Lipca, dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury. Impre-
zy dofi nansowują przede wszystkim 
miejscowi przedsiębiorcy. Są to m.in. 
fi rmy: Dohler i Refresco z Kozietuł 
Nowych, zakłady cukiernicze IGA 
i OLA, garbarnie panów Krawczyka, 
Łukowskiego i Laskowskiego, fi rma 
ARED oraz ukraiński TB Fruit, czy-
li zakład w budowie. Sponsorami są 
także: supersam Domus i duże mar-
kety – TOP Market i TOPAZ oraz 
właściciele wielu sklepów, placówek 
usługowych, magazynów budowla-
nych itd.
 Zarządzanie gminą Mogielnica 

jest z pewnością pracochłonne. Czy 
znajduje Pan czas na popularyzację 
ochrony przyrody poza działalnością 
samorządową?

– Nie może być inaczej. Ktoś 
skomplementował mnie stwierdze-
niem, że dla ochrony środowiska 
robię więcej niż niejeden przy-
rodnik. Od czasu do czasu pisuję. 
Obecnie z  kolegą o  podobnych 
zainteresowaniach pracujemy nad 
kolejną książką.

  Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Burmistrz Sławomir Chmielewski prezentuje 
wystawkę przyrodniczą w swoim biurze
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Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” 
zakończyło realizację 
projektu współpracy
Wraz z końcem lutego br. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zakończy 
realizację międzynarodowego projektu współpracy – Multimedialne Centrum 
Edukacji Lokalnej „Multicel”. Poza naszą Lokalną Grupą Działania w projekcie 
brały udział organizacje pozarządowe z Mazowsza – LGD „Razem dla Radomki”, 
LGD „Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie) i Stowarzyszenie 
„Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva” ze Słowacji.

Głównym celem projektu był 
wzrost umiejętności przedsiębior-
czych i kompetencji zawodowych 
oraz społecznych, mających wpływ 
na sytuację mieszkańców obszarów 
wiejskich objętych działaniem Part-
nerskich LGD. 

W  ramach realizacji projektu 
Lokalna Grupa Działania „Stowa-
rzyszenie „Dziedzictwo 

i Rozwój” zaproponowało miesz-
kańcom gmin: Ciepielów, Gózd, 
Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kaza-
nów, Miasto Pionki, Pionki, Policz-
na, Przyłęk, Tczów, Zwoleń bezpłat-
ny udział w następujących formach 
doskonalenia swoich umiejętności, 
poszerzania wiedzy i kompetencji 
społecznych i zawodowych:
– kurs „Język angielski w biznesie 

– Business English”
– kurs księgowości
– kurs gastronomiczny „Kulinaria”
– szkolenie „Savoir-vivre czyli 

elegancja i  klasa w  kontaktach 
zawodowych”

– kurs z podstaw obsługi kompu-
tera i Internetu

– kurs ECDL
– warsztaty z pielęgnacji i tworze-

nia obiektów małej architektury 
krajobrazu

– Questing
– doradztwo zawodowe
– udział w  wizytach studyjnych 

oraz wyjeździe edukacyjno-stu-
dyjnym.

II etap realizacji projektu ob-
fi tował w  różnego rodzaju kursy 
i szkolenia:

 1. Warsztaty z projektowania obiek-

tów małej architektury

Szkolenie zostało stworzone 
w  odpowiedzi na potrzeby osób, 
które chcą pracować jako projektant 
zieleni, tworzyć ogrody na zlecenie 
klientów, jak również wszystkich 
tych, dla których praca w ogrodzie 
jest pasją, przyjemnością i  sposo-
bem na aktywne spędzenie wolnego 
czasu.

W trakcie warsztatów uczestnicy 
w twórczy sposób mogli kreować 
swoje otoczenie poprzez samo-
dzielne projektowanie ogrodu. 
Kurs był szansą dla osób, zajmują-
cych się ogrodami hobbystycznie 
na uporządkowanie zdobytej już 
wiedzy oraz na zdobycie praktycz-
nych umiejętności projektowania 
ogrodów. 

 2. Business English 

Zajęcia prowadzone przez Panią 
Beatę Olczyk, odbywały się w dwóch 
15-osobowych grupach i były bar-
dzo praktyczne – uczestnicy kursu 
prowadzili dużo konwersacji, od-
grywali role, pisali teksty użytkowe. 
Nie byli bombardowani zawiłościa-
mi działania giełdy i nie musieli wie-
dzieć w jaki sposób usprawnić linię 
produkcyjną w fi rmie specjalizującej 
się produkcją czekolady. Natomiast 
dzięki takiemu kursowi wszyscy wy-
szli uzbrojeni w wiedzę potrzebną 
do przetrwania w środowisku bizne-
sowym. Należy podkreślić, że każdy 
z kursantów otrzymał podręcznik, 
z którego korzystał podczas zajęć, 
ale również dzięki niemu będzie 
mógł pogłębić zdobytą podczas 
kursu wiedzę i umiejętności. 

 3. Wizyta studyjna do Krakowa

W  dniach 14–16 październi-
ka 2019 r. LGD „Dziedzictwo 
i Rozwój” wraz z partnerem LGD 
„Puszcza Kozienicka” uczestniczyli 
w wizycie studyjnej na terenie LGD 
„Korona Północnego Krakowa”. 

Wyjazd polegał na wymianie do-
świadczeń pomiędzy uczestnikami 
projektu, praktycznemu poznaniu 
sposobu w jaki inni wdrożyli swoje 
plany w zakresie np. prowadzenia 
działalności agroturystycznej, dzia-
łalności gospodarczej w  różnych 
formach, poznaniu doświadczeń 
innych grup formalnych (KGW) 
i nieformalnych w funkcjonowaniu 
na obszarach wiejskich. Dla LGD 
jest to spoiwo scalające współpracę 
partnerów projektu. 

 4. Wizyta studyjna u naszego sło-

wackiego Partnera

W dniach 14–16 listopada 2019 r. 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój” wspólnie 
z partnerami LGD „Puszcza Kozie-
nicka”, LGD „Razem dla Radomki”, 
a także LGD „Korona Północnego 
Krakowa” uczestniczyli w wizycie 
studyjnej na terenie działania Sto-
warzyszenia Laboreckého občian-
skeho združenia Nová Alternatíva 
w  Medzilaborce, Miestnej akčej 
skupiny LABOREC, o.z. i  gminy 
Medzilaborce – słowackiego part-
nera międzynarodowego projektu.

Zwoleń reprezentowały przed-
stawicielki Zarządu Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój”: Wicepre-
zes – pani Bogusława Jaworska oraz 
Członek – pani Irena Grela. Wizyta 

w partnerskiej organizacji służyła 
wspólnemu poznaniu się, promocji 
realizowanych w projekcie dobrych 
praktyk, przedsięwzięć związanych 
z animacją i szerzeniem popularno-
ści multicentrów za granicą. 

 5. Wyjazd edukacyjno-studyjny do 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Pełna pozytywnych emocji i chęci 
na przeżycie niezapomnianych wra-
żeń 45-osobowa grupa w  grudniu 
ubiegłego roku wyruszyła na podbój 
świata eksperymentów i wynalazków.

Centrum Nauki Kopernik to 
stanowiska doświadczalne i narzę-
dzia pozwalające na samodzielne 

poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie 
wielu zjawisk. Zwiedzając obiekt 
uczestnicy mogli nie tylko oglą-
dać, ale również przeprowadzać 
eksperymenty na interaktywnych 
wystawach. Mieli okazję przyjrzeć 
się kamieniom milowym naszej 
cywilizacji oraz przypatrzeć się jej 
największym zdobyczom: pismu, 
fi lozofi i, sztuce oraz technice.

W  planetarium obejrzano fi lm 
3D „Początek ery kosmicznej". 
Wizyta w  stolicy zakończyła się 
zwiedzaniem Starówki i wspólnym 
obiadem. Dzięki tej wspaniałej wy-
cieczce wszyscy mieli okazję prze-
konać się, że przy niewielkim wy-
siłku można zgłębiać naukę i przy 
niej jednocześnie się bawić. 

 6. Questing

Czarnolas i Zwoleń to miejsco-
wości o  ogromnym dziedzictwie 
historyczno-kulturalnym, które 
z pewnością warto poznać na qu-
estingowych ścieżkach. 

Historię Zwolenia poznamy wę-
drując razem z Janem Kochanow-
skim ścieżką „Ku pamięci”. Będzie-
my mieli okazję odwiedzić miejsca 
ważne dla samego poety.

Drugi quest „Miłość i  twór-
czość” zabierze nas do oddalonego 
o 10 km od Zwolenia, Czarnolasu. 
Naszym przewodnikiem po dwor-
ku oraz twórczości Jana Kochanow-
skiego będzie jego żona, Dorota 
Podlodowska.

Są to dwie pierwsze ścieżki qu-
estingowe powstałe na naszym 
terenie.

W  ramach inauguracji questu 
w dniu 20 lutego br. Stowarzyszenie 
zorganizowało konkurs. Uczestnicy 
musieli znaleźć się w opisywanym 
miejscu, liczyć kroki i  pozyskać 
litery potrzebne dla rozwiązania 
hasła. Celem gry było znalezienie 
ukrytego skarbu – odgadnięcie 
hasła. Konkurs polegał na jak naj-
szybszym przejściu ścieżki questu 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie 
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER 

rogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

korzystając z  ulotki, którą każdy 
uczestnik konkursu otrzymał oraz 
rozwiązaniu prawidłowo wszyst-
kich ukrytych haseł w ulotce oraz 
hasła głównego.

Wszyscy otrzymali upominki od 
organizatora, a na laureatów cze-
kały cenne nagrody: tablet, smar-
twatch oraz aparat cyfrowy. 

Ulotki ze scenariuszami w wersji 
drukowanej dostępne są bezpłatnie 
w siedzibie Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo i  Rozwój” oraz Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarnole-
sie. Można je również pobrać w wer-
sji elektronicznej ze strony Stowa-
rzyszenia www.dir.zwolen.com 

 7. Savoir-vivre czyli elegancja i kla-

sa w kontaktach zawodowych

To temat szkolenia, które odby-
ło się w dniach 20–21 stycznia br. 
w Zwoleniu. Wzięło w nim udział 
15 uczestników – przedstawicieli 
lokalnych samorządów, urzędów, 
instytucji oraz przedsiębiorców 

z  terenu objętego lokalną strate-
gią rozwoju. Celem szkolenia było 
ugruntowanie wiedzy z  zakresu 
savoir-vivre’u w biznesie, zdobycie 
ogłady i  swobody w  kontaktach 
zawodowych na różnym szczeblu, 
nauka zasad dobrego zachowania 
w sytuacjach typu – postępowanie 
w  trakcie przywitania, wręczanie 
wizytówek, rozmowy telefonicz-
ne, odpowiedni ubiór, stosowny 
do okazji. Znajomość biznesowej 
etykiety ułatwia rozwój kariery 
zawodowej – dzięki wiedzy z tego 
zakresu osoba jest odbierana jako 
wiarygodna, solidna, pewna siebie 
i obyta towarzysko.

 8. Wizyta przedstawicieli LGD „Ko-

rona Północnego Krakowa” na naszym 

terenie

W  ramach realizacji projektu 
LGD Stowarzyszenie „Dziedzic-
two i Rozwój” miało okazję gościć 
na swoim obszarze Lokalną Grupę 
Działania „Korona Północnego 

Krakowa”. Prezes Stowarzyszenia 
pan Zbigniew Buczma zaprosił 
gości do odwiedzenia miejsc ope-
racji zrealizowanych przy wsparciu 
z funduszy europejskich.

 10. Kurs z zakresu podstaw obsługi 

komputera i Internetu

Uczestnicy kursu zostali przeszko-
leni w  zakresie podstawy obsługi 
komputera oraz Internetu. W projek-
cie wzięły udział osoby, przejawiające 

aktywność społeczną, przynależące 
do formalnych lub nieformalnych 
organizacji społecznych aktywnie 
działających na terenie LGD. Zaję-
cia poprowadził pan Tomasz Pluta. 
Po odbytym kursie uczestnicy nabrali 
dużej pewności w posługiwaniu się 
komputerem, potrafi ą wykonać pod-
stawowe komendy (wyszukiwarka 
internetowa, dokumenty tekstowe, 
foldery, poczta, e-usługi). 

 11. Doradztwo zawodowe

Aby być skutecznym na rynku pra-
cy konieczne jest poznanie własnych 
zasobów: cech, umiejętności, moc-
nych stron, preferencji oraz kompe-
tencji osobistych i zawodowych.

Dlatego też, w ramach projektu, 
przeprowadzono również warsztaty 
grupowe oraz zajęcia indywidualne 
z zakresu doradztwa zawodowego. 
W czasie zajęć uczestnicy zdobyli 
wiedzę na temat własnych zasobów: 
cech, mocnych stron oraz słabych 
stron jak również kompetencji oso-
bistych i zawodowych. 

W ramach zajęć opracowano dla 
każdego Indywidualny Plan Działa-
nia oraz Kartę Doradztwa. 

21 lutego br. przedstawiciele 
LGD wzięli udział w  konferencji 
podsumowującej projekt. Wyda-
rzenie zostało zrealizowane przez 
LGD „Puszcza Kozienicka” i miało 
miejsce w  Siedlisku „Gnysiówka” 
w Garbatce Letnisko. 

Ogólnie w różnych formach do-
skonalenia oraz aktywności zapro-
ponowanych przez Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” realizowa-
nych w ramach projektu współpra-
cy wzięło udział 160 osób. 

Serdecznie wszystkim dziękuje-
my za pozytywny odzew na nasze 
propozycje.

Projekt współpracy „Multime-
dialne Centrum Edukacji Lokalnej 
– Multicel”, współfi nansowany jest ze 
środków UE w ramach poddziałania 
19.3 Przygotowanie i realizacja dzia-
łań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy do śledzenia 

strony internetowej Stowarzyszenia 

www.dir.zwolen.com

Rekordowa ilość zgłoszeń 
do Nagrody Gombrowicza
105 zgłoszeń napłynęło w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza. W tym roku statuetka wręczona zostanie po raz piąty. Ustanowio-
na przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznawana 
jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich 
wyróżnień w Polsce.

To jubileuszowa, piąta edycja 
Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza. Edycja wyjątkowa 
także dlatego, że zgłoszono do niej 
105 tytułów. 

– W pierwszej edycji Nagrody 
otrzymaliśmy 65 zgłoszeń. W dru-

giej 90, w trzeciej 75, w czwartej 69. 
Ta edycja, jubileuszowa, jest zatem 
rekordowa – mówi Tomasz Tyczyń-
ski, sekretarz kapituły Nagrody Lite-
rackiej im. Witolda Gombrowicza. 

W skład kapituły wchodzą wybit-
ni znawcy literatury: Jerzy Jarzęb-

ski – przewodniczący jury, Ewa 
Graczyk, Anna Kałuża, Zofi a Król, 
Zbigniew Kruszyński, Józef Olejni-
czak, Justyna Sobolewska. 

– Nadesłane w tym roku książ-
ki już trafi ły do jurorów. Ponieważ 
jest ich więcej, prawdopodobnie 

kapituła będzie potrzebowała 
nieco więcej czasu na ich, choć-
by wstępną, ocenę. Ale pierwsze 
robocze posiedzenie planujemy 
na kwiecień – mówi Tomasz Ty-
czyński.  

W czerwcu 2020 kapituła ogłosi 
pięcioro nominowanych, zaś we 
wrześniu odbędzie się fi nał Nagro-
dy. Gali Nagrody będzie towarzy-
szył, jak co roku, festiwal „Opętani 
Literaturą”. 

Ustanowiona przez radomski 
samorząd nagroda w wysokości 
40  000 złotych przyznawana jest 
za debiut, rozumiany jako pierw-
sza albo druga książka autora, na-
pisana prozą artystyczną, w języku 
polskim. W tej edycji można było 
zgłaszać książki wydane w 2019 
roku. 

Od IV edycji wyróżnienie w wy-
sokości 2000 zł otrzymują wszyscy 
nominowani do Nagrody. 

W pierwszej edycji, która od-
była się w 2016 roku, laureatami 
Nagrody Gombrowicza zostali We-
ronika Murek za zbiór opowiadań: 
„Uprawa roślin południowych me-
todą Miczurina” oraz Maciej Hen 
za powieść: „Solfatara” (kapituła 
skorzystała z przysługującego jej 
prawa podziału nagrody). W ko-
lejnych edycjach nagradzani byli: 
Anna Cieplak za „Ma być czysto”, 
Marcin Wicha za „Rzeczy, których 
nie wyrzuciłem” oraz Olga Hund za 
„Psy ras drobnych”.

Honorowy Patronat nad nagrodą 
sprawuje Rita Gombrowicz. Mece-
nasem po raz czwarty jest Jarosław 
Krzyżanowski.
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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.

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

K
R

A
Z

 7
7

6
5

Organizujemy transport i zakwaterowanie

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

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

Laureaci I Miniturnieju BRD
PSP nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu była gospodarzem 
I edycji Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
pt. „Miniturniej BRD dla klas I–III Szkół Podstawowych”.

Ważnymi współorganizatorami 
turnieju byli Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji Państwowej z siedzibą w Ra-
domiu oraz Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w  Radomiu. 
Uczestniczyły w  nich trzyosobo-
we drużyny z   11. szkół powiatu 
radomskiego i Radomia. Test kon-
kursu dotyczył m.in. znajomości 
przepisów z uwzględnieniem prak-
tycznego sprawdzianu zachowania 
się na przejściach dla pieszych oraz 
wykonania na czas układanki do-
tyczącej również bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Organizatorzy 
turnieju wyłonili trzech laureatów. 
Jego zwycięzcą została trzyosobowa 
drużyna uczniów klas I–III z  PSP 
w Odechowie (gmina Skaryszew) 
w  składzie: Aleksandra Rozwa-
dowska, Wojciech Dygas i Marta 
Wrzeszczowska. Przygotowywała 
ją do turnieju nauczycielka-opie-
kun Urszula Kowalczyk. II nagrodę 
wywalczyła drużyna reprezentująca 
uczniów trzech początkowych klas 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jastrzębi: Franciszek Guza, Lena 
Bubel i Bartosz Bubel. Nauczyciel-
ska pieczę nad laureatami sprawo-
wała opiekunka Małgorzata Sławiń-
ska. III nagroda stała się udziałem 
gospodarzy, czyli trójki uczniów 
PSP nr 5 w Radomiu – Piotra Si-
kory, Urszuli Kowalczyk i Michała 
Kosowskiego.

Dyrektor WORD-u  Marcin 
Ciężkowski bardzo pochlebnie 
wypowiedział się o  wszystkich 
uczestnikach pierwszej edycji Mi-
niturnieju BRD. Przykładem świe-
ci m.in. Szkoła Podstawowa nr 5 
w  Radomiu. Poinformował jed-
nocześnie, że WORD i  pozostali 
inicjatorzy popularyzacji różnych 
form bezpieczeństwa na drogach 
dużą wagę przywiązują do spo-
tkań z  przedszkolakami, bardzo 
pilnymi słuchaczami pogadanek 

o BRD. Przedszkolacy z kolei pytają 
o   sprawy bezpieczeństwa swoich 
rodziców i dziadków podczas co-
dziennych spacerów.

Pani Ewa Czerwiec, dyrektor PSP 
nr 5 w Radomiu, zwierzyła się, że 

jej szkoła traktuje bardzo poważnie 
sprawy bezpieczeństwa na drogach 
m.in. dlatego, że położona jest przy 
ruchliwych ulicach: 11 Listopada, 
gen. Józefa Sowińskiego i Miłej.

(mk)
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Walentynkowe „śpiewanki” w PSP nr 14
Choć „Śpiewanki nasercowe” odbyły się w tym roku po raz ósmy, to ich tradycja 
jest już ponaddwudziestoletnia. Jak to możliwe? W prosty sposób. Pierwsze od-
były się w 2000 roku. Kolejne w 2001 i 2003. Po dwunastoletniej przerwie powró-
ciły w 2015 roku i już bez przerwy trwają do dziś.

„Śpiewanki nasercowe” to im-
preza muzyczna, która odbywa się 
w PSP nr 14 w Radomiu w okre-
sie karnawału, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie walentynek. Jej pod-
stawową zasadą jest wspólne śpie-
wanie polskich piosenek o  miło-
ści. Przygotowania do koncertu 
rozpoczynają się pod koniec paź-
dziernika – wtedy następuje dobór 
repertuaru i wykonawców poszcze-
gólnych utworów. Oprawę muzycz-
ną stanowią głównie aranżacje pio-
senek oraz muzyka wykonywana na 
żywo. W  trakcie koncertu teksty 
utworów wyświetlane są w  miej-
scu widocznym dla publiczności, 

co umożliwia wszystkim wspólne 
śpiewanie. Poszczególni wyko-
nawcy samodzielnie przygotowują 
kostiumy oraz choreografi ę. W or-
ganizację imprezy włączają się nie 
tylko nauczyciele i uczniowie, ale 
również rodzice, absolwenci i przy-
jaciele szkoły. Dzięki pracy wielu 
osób „Śpiewanki” odbywają się 
przy profesjonalnym nagłośnieniu, 
oświetleniu i  dekoracji sali. Czas 
przygotowań, prób i wspólnego wy-
stępowania na scenie jest doskonałą 
okazją do spotkań. Impreza cieszy 
się wielkim powodzeniem.

W  tym roku hasłem imprezy 
było „To właśnie miłość!”. W tego-
rocznym koncercie 99 artystów solo 
i  w  formacjach wieloosobowych 
wykonało 27 piosenek. W  reper-
tuarze znalazły się znane i lubiane 
utwory takie jak „Pluszowe niedź-

wiadki”, „Kochana mamo”, „Nasze 
randez-vous”, „Kochać inaczej” 
i inne.

Wszystkie występy wzbudziły 
ogromny aplauz publiczności, która 
jak zawsze nie zawiodła.

Uczniowie, absolwenci, rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie i przyja-
ciele bawili się, bili brawa i śpiewali 
razem z artystami. Koordynatorka-
mi koncertu były Anna Gralec i Iza-
bela Czarnecka. Nad stroną mu-
zyczną występów czuwał Mirosław 
Moniak, nauczyciel muzyki w PSP 
nr 14, a  program poprowadzili 
Maja Bogdańska i Piotr Spólny.

Walentynkowy koncert do-
starczył wszystkim wiele radości 
i wzruszeń. Żywa reakcja widow-
ni dowodziła, że nikt nie pozostał 
obojętny.

 JaL/Anna GralecMaja Bogdańska i Piotr Spólny poprowadzili walentynkowy koncert

Uczniowie „zerówki” wspaniale zaśpiewali „Krok za krokiem” 

Rodzice również chętnie biorą czynny udział w koncercie Publiczność bawiła się doskonale

Koncert rozpoczął Olek Kozera śpiewając utwór „Zagubiony”

Trio muzyczne, w którym liderem był dyrektor Jan Rychlicki, 
zaprezentowało utwór De Mono „Kochać inaczej”

Rafał i Marcel Rajkowscy w przeboju Zbigniewa Wodeckiego 
„Lubię wracać tam, gdzie byłem”

Nauczyciele wspomagali swoich podopiecznych 
oklaskami i śpiewem
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 Ponad 110 ml zł przeznacza samorząd województwa mazowieckiego 
w 2020 roku na tzw. programy wsparcia, adresowane do powiatów i gmin 
oraz organizacji pozarządowych. Rok poprzedni potwierdził, że składane 
wnioski i pomysły w większości zostały zaakceptowane przez komisje je 
oceniające. Potwierdzają to zadowoleni przedstawiciele Sejmiku i Urzędu 
Marszałkowskiego, jak również ubiegłoroczni benefi cjenci omawiający te 
sprawy na spotkaniu w Radomiu. 

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wzbogaciło się o ko-
lejny obraz autorstwa jego patrona. Wręczył go dyrektorowi muzeum 
Leszkowi Ruszczykowi wicemarszałek Rafał Rajkowski. Obraz „Portret 
Karola Podkańskiego” przedstawia wówczas bardzo popularnego radomia-
nina. Obraz zakupił Urząd Marszałkowski za kwotę 389 tys. zł. Więcej na 
www.tygodnikradomski.com.

 Rafał Rajkowski, wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, podczas 
walentynkowego koncertu „Śpiewanki 
nasercowe” w PSP nr 14 Integracyjnej 
im. Jana Pawła II w Radomiu, ukazał 
nam swoje trzy oblicza. Jako rodzic, 
ojciec Marcela. Jako widz oklaskujący 
występy uczniów i ich rodziców. I jako 
wspaniały wykonawca, w duecie z sy-
nem Marcelem, przeboju Zbigniewa 
Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie 
byłem”. (Na zdjęciu uśmiecha się pa-
trząc w obiektyw fotoreportera)

 W Radomiu została rozstrzygnięta już 33. z kolei edycja regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Mój las”, organizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. 
Na etap regionalny konkursu wpłynęła rekordowa ilość 274 prac w 5. kategoriach wiekowych, poczynając od 
przedszkolaków. Nagrody laureatom wręczali jurorzy w przerwie konferencji zorganizowanej w siedzibie RDLP 
pod hasłem „Dla bioróżnorodności, dla klimatu”. Na pamiątkowej fotce laureaci na tle wystawy najlepszych 
prac konkursowych. 

 Prawie pół tysiąca par pląsało na III Balu Seniora w Hali MOSiR 
w Radomiu. Chyba z powodu nadmiaru chętnych odbył się on w dwu 
turach. Był to więc bal nad bale. – Patrząc na naszych roztańczonych 
seniorów, można było im pozazdrościć energii i witalności – komple-
mentował uczestników balu prezydent Radosław Witkowski, niekwe-
stionowany patron karnawałowej imprezy. Foto: UM Radom

PO(D)GL ĄDY

Zadowoleni ze wsparcia…

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proponuje różne formy pomocy rolnikom m.in. 
obawiających się afrykańskiego pomoru świń lub przeciwdziałające stratom powodowanym przez susze. 
W  briefi ngu prasowym, omawiającym te kwestie, zorganizowanym w radomskiej Delegaturze Wojewody 
Mazowieckiego uczestniczyli posłowie PiS, wicewojewoda i czołowi przedstawiciele instancji mazowieckiej 
ARiMR oraz jej oddziału powiatowego w Radomiu. W grę wchodzi pomoc fi nansowa na wypadek np. re-
zygnacji z hodowli trzody chlewnej, potrzeby zakupu sprzętu nawadniającego uprawy polowe, czy zamiaru 
restrukturyzacji gospodarstwa. Ranga widocznych na zdjęciu uczestników spotkania dowodzi, że oferty są 
poważne, a pomoc – konieczna. 

Pomocna dłoń

„Mój las” Bal nad bale…

Jacek Malczewski w cenie

Rodzic, widz 
i wokalista


