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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comRafał Trzaskowski:

WASZE WSPARCIE 
JEST NIEOCENIONE...
Wizyta w Radomiu Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP Koalicji Obywatelskiej, jest 
jedną z najważniejszych w dotychczasowych odbywanych w jego intensywnej kampanii wyborczej.

Miała ona także znamiona spo-
tkania z  samorządowcami całego 
kraju. Najpierw poświęcił im spo-
tkanie w Teatrze Powszechnym im. 
Jana Kochanowskiego, następnie 
wspierali się na wspólnym wiecu 
na Placu Corazziego. Pobyt Rafała 
Trzaskowskiego w Radomiu zakoń-
czyła uroczystość złożenia wieńca 
pod Pomnikiem Protestu Robotni-
czego z 1976 roku, którego kolejna 
rocznica przypada 25 czerwca.

W radomskich spotkaniach z Ra-
fałem Trzaskowskim wzięli udział 
prezydenci wielu polskich miast 
m.in. Hanna Zdanowska z  Łodzi, 
Aleksandra Dulkiewicz z Gdańska 
i Jacek Karnowski z Sopotu. Obecni 
byli też wpływowi działacze oraz po-
słowie PO. Wśród nich: Borys Budka, 
Sławomir Nitras, Marcin Kierwiński, 
Joanna Kluzik-Rostkowska oraz po-
seł Konrad Frysztak.

Podczas spotkań Rafałowi Trza-
skowskiemu towarzyszył prezydent 
Radomia Radosław Witkowski, któ-
ry przypomniał, że zmiany ustrojo-
we w Polsce zaczęły się w 1976 roku 
protestem radomskich robotników. 
Nawiązując do obecności w Rado-
miu samorządowców z całego kraju 
powiedział: – To bardzo ważne, by 

w Pałacu Prezydenckim urzędował 
ktoś, kto rozumie samorząd. Takim 
kandydatem niewątpliwie jest Ra-
fał Trzaskowski. Głęboko wierzę, że 
Rafał Trzaskowski, jako nowy pre-
zydent, odbuduje polską wspólno-
tę. Wspólnotę, która nikogo nie wy-
klucza. 28 czerwca nie pozostańcie 
obojętni! Wspólnie zagłosujmy na 
Rafała Trzaskowskiego – wybierz-
my silnego prezydenta!

Trzaskowski poświęcił wiele uwagi 
roli samorządów i samorządowców, 
od których się wiele nauczył w pół-
torarocznym czasie pełnienia funk-

cji prezydenta Warszawy. Samorząd 
uczy pokory, prawdziwego rozwią-
zywania problemów, uczy nie tylko 
mówić, ale i robić. Daje niebywałą 
satysfakcję ze wspólnego działania. 
– Gdyby nie wasze skuteczne wspar-
cie, w ciągu 5 dni nie zabralibyśmy 
prawie 2. miliony podpisów dla mojej 
kandydatury – powiedział na spotka-
niu w Teatrze Powszechnym.

Nawiązując do spraw państwo-
wej rangi, kandydat na prezydenta 
RP Rafał Trzaskowski powiedział:

– Kwestie bezpieczeństwa wy-
łączymy poza spór polityczny, nie 

można upolitycznić bezpieczeń-
stwa ani wojska, przeprowadzę 
więc audyt bezpieczeństwa na-
rodowego, tak żebyśmy dowie-
dzieli się dokładnie, jak wygląda 
sytuacja, że będziemy wzmac-
niali naszą obecność w  Soju-
szu Północnoatlantyckim, że 
znajdziemy na to pieniądze, że 
Wojska Obrony Terytorialnej 
zostaną utrzymane. Właśnie 
tu, w Radomiu, trzeba jasno po-
wiedzieć – musimy wzmacniać 
nasz polski przemysł obronny. 
I  właśnie silny prezydent musi 
być patronem tego typu działań. 
Pytam się, gdzie są te śmigłow-
ce, które rząd obiecał, gdzie są 
okręty podwodne, gdzie są te 
wszystkie obietnice, które mia-
ły wzmocnić bezpieczeństwo 
naszego kraju (...) miało się to 
dziać właśnie tutaj w Radomiu, 
mamy tradycje, specjalistów, 
mamy pieniądze, tylko nieste-
ty słyszymy tylko i  wyłącznie 
o  obietnicach; to właśnie tutaj 
w Radomiu miało być centrum 
polskiego przemysłu obronnego 
i skończyło się tylko i wyłącznie 
na obietnicach. 

 (M.K.)

Wiec na Placu Corazziego, przemawia Rafał Trzaskowski. 
Z prawej prezydent Radomia Radosław Witkowski

Plac Corazziego zapełnili uczestnicy spotkania W spotkaniu wzięli udział prezydenci polskich miast
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Muzeum w Czarnolesie
w warunkach koronawirusa
Usamodzielnione z początkiem tego roku, decyzjami Sejmiku Województwa Mazowieckiego i marszałka Ada-
ma Struzika, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w zarysowanym programie działalności na 2020 
rok musiało uwzględniać surowe nakazy powodowane epidemią koronawirusa.

Przez dwa miesiące uniemożli-
wiły one zwiedzanie Muzeum i za-
bytkowego parku. Ich udostępnie-
niu w porozumieniu z powiatowym 
sanepidem w Zwoleniu towarzyszą 
jednak środki ochronne, zabezpie-
czające przed ewentualną groźną 
infekcją.

Muzeum zwiedzać można wy-
łącznie w  maseczkach zasłania-
jących usta i nos. Osobom wcho-
dzącym do budynku umożliwia 
się dezynfekcję rąk. W  poszcze-
gólnych salach wystawienniczych 
może przebywać najwyżej do cze-
rech osób. Nie mogą one jednak 
korzystać z urządzeń dotykowych. 
Odwiedzają muzeum pojedynczy, 
nieliczni miłośnicy twórczości 
i dziedzictwa Jana Kochanowskie-
go. Znacznie więcej osób korzysta 
z wypoczynku w parku.

Pracownicy muzeum obsługu-
jący gości również są wyposażeni 
w maseczki i rękawiczki ochronne. 
Przy stanowiskach kasy i sklepiku 
z pamiątkami zainstalowano prze-
zroczyste osłony. Ławeczki, kosze 
i ubikacje na terenie parku są sys-
tematycznie dezynfekowane. 

Bardzo poważne są ogranicze-
nia wydarzenia plenerowego 29. 
Czarnoleskie Spotkania Sobótko-
we. Dotychczas miały one formę 
masowego widowiska zaczyna-
jącego się w godzinach wczesno-
popołudniowych w  parkowym 
amfiteatrze, kontynuowanego 
nad stawem, gdzie odbywało się 
puszczanie wianków w  nawiąza-
niu do obrzędu opisanego przez 
Jana z Czarnolasu w wierszowanej 

„Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”. 
W międzyczasie odbywał się tra-
dycyjny marszobieg na trasie Po-
liczna– Czarnolas. Uroczystości 
sobótkowe kończyły się o świtaniu 
koncertem zespołów artystycznych 
i  tańcami rozbawionej widowni. 
W spotkaniu sobótkowym uczest-
niczyło tysiące ludzi. Niestety, go-
spodarzowi uroczystości, gminie 
Policzna, podobnie jak zaanga-
żowanym w sobótkowe przedsię-
wzięcie samorządom innych gmin 
powiatu zwoleńskiego i starostwu 
powiatowemu w okresie epidemii 
koronawirusa nie wolno jest orga-
nizować imprez masowych. 

Niektóre ważne konkursy sobót-
kowe jednak się odbędą. Organi-
zowany jest w wersji online XXIX 
Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„O dzban czarnoleskiego miodu”, 
fi rmowany przez Stowarzyszenie 
Miłośników Poezji Jana Kochanow-
skiego RENESANS, Muzeum Jana 

Kochanowskiego w  Czarnolesie 
i Grupę Poetycką „Łuczywo”. Jego 
wyniki będą opublikowane w przy-
gotowywanym okolicznościowym 
„Almanachu”.

Podobnie będzie z  konkursem 
fotografi cznym pod nazwą „FO-
TO-POETICA” adresowanym do 
młodzieży szkolnej. Organizowany 
jest on wspólnie z Radomskim To-
warzystwem Fotografi cznym przy 
dużym udziale Gminy Policzna…

W  organizacji i  sfi nansowaniu 
nagród obydwu konkursów uczest-
niczą współgospodarze fi rmujący 
corocznie czarnoleską imprezę i ich 
sponsorzy, m.in.: Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarnole-
sie, Starostwo Powiatu Zwoleńskie-
go, gminy Policzna i Zwoleń, Stowa-
rzyszenie Miłośników Poezji Jana 
Kochanowskiego RENESANS, Gru-
pa Poetycka ,,Łuczywo” i Radomskie 
Towarzystwo Fotografi czne. 

Maria Jaskot, p.o. dyrektora 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, która w  lutym, na 
briefi ngu prasowym w  Radomiu 
zaprezentowała ambitne zamie-
rzenia żałuje, że z powodu koro-
nawirusa nie doszło z początkiem 
kwietnia do cyklicznego spotkania 
z reportażystą Wojciechem Toch-
manem, który miał przybliżyć więzi 
utrzymywane z Czarnolasem przez 
zmarłego kilka lat temu reportaży-
stę Ryszarda Kapuścińskiego. Ma 
nadzieję, że epidemia zelżeje i przy-
najmniej w połowie października 
odbędzie się w Czarnolesie zapla-
nowany piknik literacki w ramach 
corocznej „Psalmoteki”. A przy jak 
najlepszych prognozach, być może 
w lipcu dojdzie do organizacji dru-
giej edycji Czarnoleskiego Festiwa-
lu Sztuk, który zyskał w ubiegłym 
roku wielu entuzjastów. Oprócz 
działań artystyczno-edukacyjnych, 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
pracuje nad ważnych projektem 

inwestycyjnym, związanym z  re-
witalizacją zabytkowej oficyny 
dworskiej. Obecnie przygotowywa-
na jest dokumentacja projektowa 
i prowadzone są prace badawcze. 
Powstała już wstępna koncepcja 
przebudowy obiektu, który będzie 
zaadaptowany (obecnie wykorzy-
stywany w  znikomym zakresie), 
będzie tam między innymi sala 
konferencyjna i  zaplecze gastro-
nomiczne. Za budynkiem ofi cyny 
powstanie oranżeria, jako miejsca 
gdzie organizowane będą różne 
wydarzenia i  gdzie znajdą wy-
tchnienie turyści. Jest to dla mu-
zeum niezwykle ważne zadanie, 
które pozwoli ocalić cenny obiekt 
historyczny, zyskując dodatkową 
powierzchnię dla działań edukacyj-
nych i artystycznych, zajmujących 
ważne miejsce w planie jego dzia-
łalności. Pracę zainicjował również 
Czarnoleski Ośrodek Informacji, 
Dokumentacji i Badań, w którym 
zatrudniony jest pracownik nauko-
wy. Omówione zostały i przyjęte do 
realizacji m.in. takie zagadnienia 
badawcze jak: historia majątku 
Czarnolas w  XVIII-XX wieku ze 
szczególnym uwzględnieniem jego 
roli jako miejsca pamięci o  Janie 
Kochanowskim, czy popularność 
dzieł Jana Kochanowskiego w XVI-
-XIX wieku w świetle inwentarzy, 
księgozbiorów, akt notarialnych 
i innych dostępnych źródeł.

 (M.K.)

Koncert Grzegorza Rogali

Warsztaty dla dzieci pn. Biżuteria dla Urszulki

Respirator dla Zwolenia
Zebrano ponad 200 tys. zł
Mieszkańcy Powiatu i Gminy Zwoleń zebrali ponad 207 000 zł na zakup respirato-
rów i defi brylatorów dla pogotowia oraz szpitala w Zwoleniu.

Mieszkańcy, samorządy, orga-
nizacje i przedsiębiorcy postano-
wili działać, by wspólnie walczyć 
z  epidemią koronawirusa. Dzięki 
Agnieszce Dobrowolskiej, kie-
rownik pogotowia ratunkowego 
w  Zwoleniu, udało się rozpocząć 
akcję Ratujmy Każdy Oddech – 
Respirator dla Zwolenia.

Chęć działania jednej osoby po-
ciągnęła za sobą lawinę wsparcia 
i pomocy. Lokalna fundacja Follow 
Me postanowiła zająć się zbiórką 
pieniędzy i  nagłośnieniem akcji, 
natomiast Związek Przedsiębiorców 
Dla Biznesu Zwoleń postanowił po-
ruszyć niebo i ziemię, by włączyć do 
akcji jak najwięcej instytucji.

W rezultacie do zbiórki włączyły 
się wszystkie gminy z powiatu zwo-
leńskiego, Starostwo Powiatowe 
oraz Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”. Na wyróżnienie zasługu-

ją radni oraz wójt gminy Kazanów, 
którzy solidarnie zrzekli się diet 
oraz pensji, na rzecz zbiórki.

Nie trzeba było długo czekać na 
reakcje zwykłych mieszkańców re-
gionu zwoleńskiego, którzy ocho-
czo zgłaszali chęć swojej pomocy. 
Po kilku dniach udało się zebrać 
ogromną ilość przedmiotów, vo-
ucherów i  innych rozmaitości, 
które zostały zlicytowane na rzecz 
akcji Respirator dla Zwolenia. 
W  ten sposób udało się zebrać 
10 283,15 zł.

Fundacja Follow Me rozstawiła 
również oznaczone puszki w  skle-
pach i instytucjach całego regionu, 
co pozwoliło dołożyć do konta zbiór-
ki 3890,72 zł. Zaś lekarz weterynarii 
Michał Dzik postanowił sprzedać 
swój e-book „poRady Doktora Dzi-
ka” i całą kwotę 800 zł przekazać na 
konto akcji. Dodatkowo pracowni-

cy Lobo Group wylicytowali kurs 
pierwszej pomocy przeprowadzony 
przez inicjatorkę akcji Agnieszkę Do-
browolską – za 2500 zł. Nie brakowa-
ło również imponujących jednorazo-
wych wpłat ze strony mieszkańców. 
W ten sposób jedna z mieszkanek 
regionu przelała 15 000 zł.

Z uwagi na dużych rozgłos akcji 
i  jej ciepły odbiór w  całej Polsce, 
organizatorzy poprosili o wsparcie 
WOŚP, co skutkowało przekazaniem 
respiratora przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że w niewielkim 
regionie udało się aktywizować tak 
wiele osób, fi rm i instytucji. Oprócz 
zbiórki pieniędzy, mieszkańcy 
i  przedsiębiorcy wspierali lokalną 
służbę zdrowia poprzez dowożenie 
jedzenia, środków ochrony osobistej 
czy dezynfekcję karetek. Restauracja 
Rozmaryn zapewniała dowóz obia-

dów, a  przedsiębiorcy z  Związku 
Przedsiębiorców Dla Biznesu za-
pewniali fi nansowanie.

Podsumowując, przez nieco wię-
cej niż dwa miesiące udało się ze-
brać ponad 207 000 zł, za co udało 
się zakupić dwa respiratory (jeden 
został przekazany przez WOŚP) 
oraz trzy defi brylatory. Sprzęt został 
przekazany do szpitala w Zwoleniu, 
Pogotowia Ratunkowego w Zwole-
niu oraz Pogotowia Ratunkowego 
w Policznej.

Rozpoczynając od inicjatorki 
przez Fundację Follow Me, Zwią-
zek Przedsiębiorców Dla Biznesu 
Zwoleń oraz samorządy lokalne i, 
co najważniejsze samych miesz-
kańców ziemi zwoleńskiej, wszy-
scy stanęli na wysokości zadania 
i pokazali, że mimo różnic, które 
ich dzielą, w trudnych sytuacjach 
potrafią łączyć siły we wspól-
nym celu – kończą organizatorzy 
akcji.

 źródło: radom24.pl
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Jednogłośne 
absolutorium!
Mimo że z powodu epidemii koronawirusa samorzą-
dy terytorialne mogą sesje absolutoryjne odbywać 
w tym roku w terminie przedłużonym o dwa miesiące, 
czyli do końca sierpnia, radni gminy Policzna uczynili 
to już 29 maja. Przybyli na sesję w komplecie.

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Jędra, otwierając obrady 
podziękował radnym za stuprocen-
tową frekwencję. Przypomniał, że 
wymogi bezpieczeństwa zdrowot-
nego zobowiązują uczestników sesji 
do przestrzegania nakazów. Z uwa-
gi na powierzchnię sali obrad, nie 
mogą uczestniczyć w sesji sołtysi 
i goście. Spośród pracowników UG 
obecni są najniezbędniejsi. Po za-
twierdzeniu porządku obrad sesji, 
rozpoczęły się jej treściwe obrady. 
Ważnym punktem poprzedzającym 
absolutorium było złożenie przez 
wójta Tomasza Adamca raportu 
o zmieniającym się korzystnie sta-
nie gminy Policzna. Został on przy-
jęty przez aklamację i udzielono go-
spodarzowi gminy jednomyślnego 
wotum zaufania.

Wójt Tomasz Adamiec otrzymał 
też jednogłośne absolutorium za 
pomyślną realizację zadań budże-
towych 2019 roku. Kilkanaście dni 
wcześniej podobną pozytywną 
ocenę zaprezentowały na swoich 
posiedzeniach komisje Rady Gmi-
ny Policzna, w  tym Komisja Re-
wizyjna. Jej wniosek o udzielenie 
absolutorium wójtowi pozytyw-
nie zaopiniowała też Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie. 
Analizy dostarczonych Izbie ma-
teriałów dokonał 3-osobowy skład 
orzekający: Janina Filipowicz – 
przewodnicząca, Jolanta Okleja 
i Alina Siara.

Ubiegłoroczny budżet gminy 
Policzna został uchwalony już 28 
grudnia 2018 roku w  wysokości 
22.831.009 zł po stronie docho-
dów i  22.684.409 zł po stronie 
wydatków. Potrzeby społeczne 
i  rozwojowe gminy spowodowa-
ły, że w trakcie roku, m.in. dzięki 
staraniom wójta i radnych o środki 
zewnętrzne, sumy te zostały zwięk-
szane do 26.200.415,62 zł w przy-
padku dochodów i 28.326.618,17 
w  wydatkach. Wyemitowano też 
obligacje wartości 1,2 mln zł (w 6. 
seriach). Życie skorygowało tro-
chę zmienione in plus zamierzenia 
budżetowe. Gmina wykonała te 
zwiększone dochody budżetowe 
w  96,81%, a  wydatki w  95,15%. 
W rozliczanym budżecie najwięk-
sze sumy mieścił dział „Oświa-
ta i  Wychowanie”; w  wydatkach 
zawierał sumę 7.500.299, 35 zł 
przeznaczoną w ponad połowie na 
prowadzenie szkół podstawowych. 
Utrzymanie przedszkola kosztowa-
ło ponad milion złotych. Wydatki 
w dziale „Kultura i Ochrona Dzie-
dzictwa Narodowego” wyniosły 
1.148.449,17 zł i  stanowiły ponad 
99% planowanych. Umożliwiły 
m.in. prowadzenie świetlicy gmin-
nej w  Policznie, której budynek 
został ponadto poddany termo-
modernizacji nakładem 439 tys., 
modernizację świetlicy wiejskiej 

w Piątkowie, działalność wiejskiej 
świetlicy w  Wilczowoli, zespołu 
„Sobótka”, zorganizowanie ple-
nerowej uroczystości sobótkowej 
i  wielu innych wydarzeń z  dzie-
dziny kultury.

W wydatkach rozdziału „Rodzi-
na” główną pozycję stanowiła rzą-
dowa dotacja celowa zawierająca 
kwotę 4.245 237,70 zł przeznaczo-
ną na zasiłki „500 plus” dla dzieci. 
Na pozostałe świadczenia rodzin-
ne przeznaczono 2.410.233,41 zł, 
w tym na stałe zasiłki dla 311 ro-
dzin. 

W  dziale „Gospodarka Ko-
munalna i  Ochrona Środowiska” 
wydatki sięgnęły blisko 2 mln zł 
i  stanowiły 93,25% zaplanowa-
nych. Koszty gospodarki odpa-
dami obniżyły uzyskane dochody 
w kwocie 477.575 zł. Nie wszystkie 
gospodarstwa domowe dokonały 
jednak należnych opłat, zmuszając 
w koniecznych wypadkach UG do 
wszczęcia postępowań egzekucyj-
nych.

Na zaplanowaną w  budżecie 
kwotę 3,877.334,15 zł przeznaczo-
ną na realizację zadań majątkowych 
(realizowane zadania inwestycje 
i  zakupy), gmina wykorzystała 
prawie 3,5 mln zł. Różnica dotyczy 
zmniejszonych nieco wydatków in-
westycyjnych i zakupów fi nansowa-
nych ze środków własnych gminy, 
skierowanych na pilniejsze potrze-
by gminy, w tym dotyczące oświaty. 
Dotacje celowe na zadania inwe-

stycyjne zostały jednak wykonane 
w  pełni, na kwotę 933,356,96  zł. 
Gmina podpisała i rozliczyła praw-
nie umowę z Zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego na przyznanie 
jej 307.990,16 zł pomocy fi nanso-
wej, w  ramach RPO WM na lata 
2014–2020 na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja budyn-
ku świetlicy gminnej w Policznie”. 
Podobnie rozliczyła 100 tys. zł po-
mocy fi nansowej, przyznanej na 
dofi nansowanie zakupu średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Czarnolas i kwotę 95.250 zł 
wydatkowanej na modernizację bo-
iska sportowego w Policznie. Zgod-

nie z  umową zostało rozliczone 
również dokończone w 2019 roku 
zadanie pn. „Ekoenergia w  gmi-
nach Policzna, Chotcza, Garbat-
ka-Letnisko i Kazanów”, któremu 
gmina Policzna liderowała. W po-
dobny sposób wywiązała się wobec 
Urzędu Marszałkowskiego z kwoty 
110 tys. zł dofi nansowania przyzna-
nego na przebudowę drogi gminnej 
w Teodorowie, (za całość tego zada-
nia zapłaciła gmina 227.139.74 zł). 
138.398,41 zł kosztowała gminę 
budowa 807 mb sieci wodocią-
gowej w  ul. Dalekiej (Policzna), 
a 118,7 tys. zł 875-metrowy odcinek 
sieci wodociągowej w Wilczowoli. 
Na wymianę odżelaziaczy w stacji 
wodociągowej w Czarnolesie po-
szło 144.345,37 zł.

Kwotą 832.979,75 złotych wła-
snych środków sfi nansowano wiele 
odcinków dróg gminnych. Dzięki 
temu znacznie poprawił się stan na-
wierzchni wyznaczonych odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości 
1848 mb w miejscowościach: An-
nów, Wygoda, Piątków, Gródek, 
Zawada, Stara, wymieniony wcze-
śniej Teodorów oraz ul. Sykulskiego 
w Policznie.

Większość zrealizowanych te-
matów inwestycyjnych stanowiły 
zadania jednoroczne. Poza wymie-
nionymi chodzi także o moderni-
zację oświetlenia ulicznego, termo-
modernizacje, zakup nieruchomości 
gruntowych i  środków trwałych 
oraz o przekazanie dotacji celowych 
na zakupy inwestycyjne dla OSP, KP 
Policji Państwowej i SP ZOZ w Zwo-
leniu, obsługujących z  pożytkiem 
mieszkańców gminy Policzna.

Sesję zwieńczyło wzruszające 
wystąpienie wójta Tomasza Adam-
ca, w którym dziękował zespołom 
i pojedynczym osobom za współ-
udział we wspólnym, mozolnie 
wypracowywanym także w o wiele 
trudniejszym roku bieżącym. Po-
wiedział on m.in.:

Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, bardzo serdecznie dziękuję za 
udzielone mi wotum zaufania oraz 
udzielenie absolutorium. 

Bardzo serdecznie chciałbym po-
dziękować Panu Przewodniczącemu 
oraz Paniom i Panom Radnym za 
współpracę, wszystkim Sołtysom za 
ich trud i pracę w terenie, dziękuję 
również moim Współpracownikom, 
w szczególności Paniom i Panom: Se-
kretarz – Teresie Marszałek, Skarb-
nik – Teresie Makuch, kierownikowi 
GOPS – Iwonie Olejarz, kierowniko-
wi – Robertowi Strzeleckiemu, kie-
rownik – Małgorzacie Baran oraz 
wszystkim pracownikom naszego 
urzędu. Dziękuję kierownikom jed-
nostek podległych m. in. doktorowi 
Jerzemu Harnatkiewiczowi, dok-
torowi Janowi Chołujowi wraz ze 
wszystkimi pracownikami zakładu 
opieki zdrowotnej za ich trudną 
i jakże niebezpieczną pracę na rzecz 
ochrony zdrowia naszych mieszkań-
ców. Dziękuję również dyrektorom 
szkół: Jolancie Kalinowskiej oraz Ju-
stynie Mierzejewskiej-Figura za ich 
pracę i zdolności organizacyjne, któ-
re umożliwiają kształcenie naszych 
dzieci i  młodzieży w  warunkach 
pandemii koronawirusa.

Dziękuję również wszystkim na-
szym mieszkańcom za bardzo ważne 
i poważne podejście do spraw bez-
pieczeństwa w czasie epidemii. Te 
jakże dojrzałe zachowania naszych 
mieszkańców z pewnością przyczy-
niły się do tak małej liczby zakażeń 
na naszym terenie. 

Szanowni Państwo, to wielka odpo-
wiedzialność, ale również niebywała 
przyjemność, że mogę dla wszystkich 
Państwa pracować i Wam pomagać. 
Wierząc we wspólne idee i współpra-
cując na wielu płaszczyznach, mo-
żemy zmieniać życie naszych miesz-
kańców na lepsze. Bądźmy zawsze 
razem w  podejmowaniu mądrych, 
stosownych i ważnych decyzji”.

 Mieczyslaw Kaca

Sesję otworzył i prowadził Paweł Jędra – przewodniczący Rady Gminy. Przedłożył 
też radnym sprawozdania z działalności za rok 2019 SP ZOZ Policzna i Gminnej 
Biblioteki Publicznej

Wójt Tomasz Adamiec omówił podstawowe tematy sesji, złożył m.in. raport o 
stanie gminy i sprawozdanie z wykonania jej budżetu za 2019 rok

Skarbnik gminy Teresa Makuch objaśniła zmieniające się w trakcie roku 2019 
niuanse fi nansowe

Widok sali obrad sesji absolutoryjnej dowodzi, że surowe wymogi bezpieczeństwa były w Policznie przestrzegane
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Port lotniczy w Radomiu 
dziejowym prezentem
Bardzo konkretny przebieg miało spotkanie z dziennikarzami 2. czerwca na placu 
budowy drogi startowej Pasażerskiego Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. 
Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku.

Mariusz Szpikowski, prezes 
inwestora czyli Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze”, 
poza licznie przybyłymi dzien-
nikarzami zaprosił na nie wyko-
nawców robót prowadzonych na 
lotniku w Sadkowie oraz ważnych 
gości wspomagających w potrzebie 
budowę portu lotniczego na Sad-
kowie, oczekiwaną nie tylko przez 
władze i mieszkańców regionu ra-
domskiego, lecz także rozwijającą 
się branżę lotniczą. Gości i przed-
stawicieli fi rm wykonawczych po-
prosił o podzielenie się z dzienni-
karzami opiniami na temat tego 
ważnego przedsięwzięcia rozwojo-
wego. Osobiście też chętnie dzie-
lił się posiadaną wiedzą na temat 
przygotowań, przebiegu i pożytku 
społecznego, kojarzonego z  inwe-
stycją prowadzoną w Radomiu. 

 Roboty wydłużające do 2,5 km 
i przebudowujące drogę startową 
oraz związane z  budową nowo-
czesnego terminala o powierzchni 
30 tys. metrów kwadratowych za-
gospodarowują około 400 mln zł. 
Droga startowa ma być gotowa już 
w październiku tego roku, a termi-
nal – wiosną 2022 roku. Jego stan 
surowy zobaczymy na lotnisku je-
sienią bieżącego roku.

Prezes Szpikowski poinformo-
wał o  czterech kolejnych prze-
targach, wartości ponad 200 mln 
złotych. 

Przetargi obejmują m.in. pra-
ce z  zakresu: układu drogowego, 
obiektów kubaturowych, płyty 
postojowej oraz dwuczęściowej 
drogi kołowania (części zachodnia 
i wschodnia). 

– Najgorszym szkodnictwem, 
jaki można sobie wyobrazić, by-
łoby likwidowanie, odstąpienie od 
inwestycji z powodu pandemii ko-
ronawirusa. Lotnisku w Radomiu 

to nie grozi. Jest ono przykładem 
napędzania krajowej gospodarki, 
kreującej wzrost i jego podstawy na 
wiele lat. Dla tego regionu takich 
kołem zamachowym będzie wła-
śnie lotnisko w Radomiu – stwier-
dził Marcin Horała, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury, 
pełnomocnik rządu ds. Centralne-
go Portu Komunikacyjnego.

 Z  kolei poseł Parlamentu Eu-
ropejskiego Adam Bielan przypo-
mniał, że lotnisko w Radomiu jest 
nie tylko ważne dla naszego regio-
nu, ale również dla całego kraju. – 
To lotnisko będzie uzupełniającym, 
najpierw dla Warszawy, a później 
dla Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Cieszymy się więc z  tak 
szybko postępujących prac, które 
wyprzedzają nawet harmonogram, 
ale i z ogłaszania kolejnych prze-
targów.

– Inwestycja, największa na 
ziemi radomskiej w 30-leciu uzy-
skania przez Polskę suwerenności, 
jest motorem napędowym dla tego 
regionu – przypomniał poseł Ma-
rek Suski. Przy okazji podkreślił 
pożyteczną współpracę z wojskiem 

i podziękował prezesowi Szpikow-
skiemu za osobiste zaangażowanie. 
Lotnisko jest szansą dla radomian, 
dostarczy wysoko płatnych miejsc 
pracy i stworzy warunki kształce-
nia studentów w Radomiu, na kie-
runkach zapewniających portowi 
pasażerskiemu wykwalifi kowanej 
młodej kadry – dowodził.

 Z kolei poseł Andrzej Kosztow-
niak zauważył, że towarzyszy spo-
tkaniu słońce – dosłownie i w prze-
nośni – świecące nad radomskim 
lotniskiem. – Cieszymy się z tego, 
że już 400 mln zł zostało zainwesto-
wane w port w Radomiu, a kolejne 
200 mln potwierdząją przetargowe 
umowy. To pokazuje perspektywę 
lotniska, rozwoju miasta i  całego 
regionu. Dziękuję wszystkim za tę 
dynamikę prac.

– Kluczem do rozwoju i sukcesu 
lotniska w Radomiu jest to, że po 
raz pierwszy, w powojennej historii 
Polski, planując inwestycję myślano 
o sieci wzajemnych powiązań, po-
między systemem drogowym, ko-
lejowym a transportem lotniczym. 
Będzie to służyło zasilaniu tego 
lotniska i sprawi, że stanie się ono 

bardzo silnym węzłem komunika-
cyjnym – akcentował prezes Ma-
riusz Szpikowski. Udokumentował 
to przeprowadzoną przebudową 
krajowej drogi nr 7, przebudową 
trasy S12 oraz robotami moderni-
zującymi linię kolejową wiodącą 
z Warszawy do Radomia i dalej na 
południe. I odwrotnie z południa 
w kierunku stolicy – przez wzbo-
gacony lotniskiem pasażerskim 
Radom. Miasto to położone jest 
na skrzyżowaniu tak ważnych dróg, 
że może na tym bardzo skorzystać, 
gospodarnie włączając się do doko-
nujących się zmian rozwojowych. 
Jest to historyczny prezent dla 
tego miasta. Lotnisko pasażerskie 
w  Radomiu rozwinie i  usprawni 
połączenia z krajem i światem nie 
tylko mieszkańcom Radomia oraz 
okolicznych gmin i powiatów. Oka-
że się także przydatne dla ludności 
znacznych obszarów sąsiednich 
województw – argumentował pre-
zes PPL. 

Kolejne przetargi 
na Lotnisku 
Warszawa-Radom to…

Układ drogowy: budowa in-
frastruktury drogowej, umożli-
wiającej dojazd do Portu Lotni-
czego poprzez wjazd główny od 
ul. Lubelskiej oraz pomocniczy 
(techniczny) z  Al. Wojska Pol-
skiego, a  także wewnętrznego 
układu komunikacyjnego po 
stronie landside z  wydzieleniem 
miejsc zatrzymania „kiss and fl y” 
przed terminalem, parkingów P1 
i P2, miejsc zatrzymania shuttle-
bus oraz autobusów miejskich, 
budynków bram wjazdowych do 
strefy zastrzeżonej, drogi patrolo-
wej po stronie airside. Z uwagi na 
charakter prac zadanie obejmuje 
również roboty z zakresu budowy 
oraz przebudowy sieci: wodocią-
gowej, cieplnej, energetycznej, te-
letechnicznej oraz kanalizacyjnej 
sanitarnej i  deszczowej wraz ze 
zbiornikami retencyjnymi.

Zakończenie tego etapu robót 
wraz z  pozwoleniem na użytko-
wanie planowane jest na czwarty 
kwartał 2021. 

Obiekty kubaturowe: budowa 
obiektów wspierających – budyn-
ków niezbędnych do funkcjono-
wania lotniska (poza terminalem): 
budynku administracyjnego służb 
lotniskowych oraz hali garażowej 
z  magazynami, a  także dostoso-
wanie istniejących obiektów kon-
tenerowych do przejęcia funkcji 
budynku socjalnego AON (Agen-
tów Obsługi Naziemnej) i  służb 
utrzymania lotniska. Zakres re-
alizacji zadania obejmuje budowę 

wewnętrznego układu drogowego 
połączonego z układem drogowym 
Portu Lotniczego Radom-Sadków 
z  zewnętrznymi miejscami par-
kingowymi oraz wymaganej in-
frastruktury technicznej.

Głównymi użytkownikami in-
frastruktury wspierającej będą: 
służby lotniskowe i  administra-
cja, Straż Graniczna, Urząd Celny, 
agenci obsługi naziemnej.

Zakończenie tego etapu robót 
wraz z  pozwoleniem na użytko-
wanie planowane jest na pierwszy 
kwartał 2022.

Płyty postojowe i drogi kołowa-
nia – część zachodnia. Zakres czę-
ści zachodniej obejmuje wykonanie 
następujących obiektów:

– płyta postojowa o nawierzch-
ni betonowej, zlokalizowana wo-
kół pirsu budowanego terminala, 
umożliwiająca jednoczesny postój 
9 samolotów kodu C: np. typu Air-
bus 321neo oraz Boeing 737 Max 9 
oraz 2 samolotów kodu E, np. typu 
Boeing 787-9 oraz 777-9X,

– płyta o nawierzchni betonowej 
do odladzania samolotów umożli-
wiających jednoczesne odladzanie 
2 samolotów kodu C, np. typu Air-
bus 321neo oraz Boeing 737 Max 9 
lub jednego samolotu kodu E, np. 
typu Boeing 787-9 oraz 777-9X,

– układ dróg kołowania o  na-
wierzchni bitumicznej,

– niezbędne instalacje odwod-
nieniowe, energetyczne, teletech-
niczne i inne.

Wymieniony zespół budowli 
ma na celu zapewnić bezpieczną 
i  sprawną komunikację dla stat-
ków powietrznych pomiędzy drogą 
startową, płytą odladzania i płytą 
postojową samolotów. Łączna po-
wierzchnia nawierzchni lotnisko-
wych do wykonania w ramach tego 
zadania przekracza 170 tys. m kw.

Zakończenie tego etapu robót 
wraz z  pozwoleniem na użytko-
wanie planowane jest na pierwszy 
kwartał 2022.

Drogi kołowania – część wschod-
nia. Zakres obejmuje wykonanie 
drogi kołowania o  nawierzchni 
bitumicznej, niezbędne instala-
cje energetyczne, teletechniczne 
i odwodnieniowe wraz z budową 
zbiorników retencyjnych oraz prze-
pompowni. Zrealizowanie tego za-
dania będzie wymagało przebudo-
wy infrastruktury miejskiej, w tym 
zmianę przebiegu istniejącej drogi 
powiatowej. Łączna powierzchnia 
nawierzchni lotniskowych do wy-
konania w tym etapie wynosi ok. 
39 tys. m kw. Zakończenie tego 
etapu robót wraz z pozwoleniem 
na użytkowanie planowane nastąpi 
w drugim kwartale 2022.   (M.K.)

W spotkaniu uczestniczyli: od prawej – prezes Mariusz Szpikowski, Marcin Horała, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, europoseł Adam Bielan, posłowie Marek Suski i Andrzej Kosztowniak

Na placu budowy pracują najnowocześniejsze maszyny

Wizualizacja terminala
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Jak radzimy sobie 
z koronawirusem?
W regionie radomskim do tej pory odnotowano ponad 1400 przypadków 
zakażeń koronawirusem*. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbar-
dziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła za-
grożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były zakupy dużych ilości odzie-
ży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, dzięki 
którym samorząd województwa przekazał do regionu radomskiego ponad 
632 tys. środków ochrony i sprzęt medyczny.

Walka z  niewidzialnym wro-
giem, czyli wirusem, do momentu 
wynalezienia skutecznego leku to 
przede wszystkim zminimalizo-
wanie jego transmisji. Aby odnieść 
sukces, potrzebne są środki – za-
równo bezpieczeństwa, jak i fi nan-
sowe.

Jak podkreśla marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego Adam 
Struzik, największym wsparciem 
były środki unijne. – Bardzo szyb-
ko sięgnęliśmy po unijną pomoc 
na walkę z epidemią. Dzięki temu 
w najtrudniejszym momencie pilnie 
zabezpieczyliśmy personel medycz-
ny w  środki ochronne, a  szpitale 
w sprzęt ratujący życie.

Przez cały czas epidemii samo-
rząd Mazowsza doposażał szpitale 
i  stacje pogotowia ratunkowego 
w aparaturę medyczną oraz środ-
ki ochrony osobistej. Zakupy były 
możliwe dzięki wsparciu z  Unii 
Europejskiej. Wartość unijnego 
projektu na walkę z COVID-19 to 
150 mln zł. Środki zaangażowano 
już prawie w całości.

632 tys. środków 
ochronnych

Jak tłumaczy wicemarszałek Ra-
fał Rajkowski, w pierwszej kolejności 

trzeba było zabezpieczyć tych, któ-
rzy walczą o nasze zdrowie i życie. 
– Wyposażyliśmy szpitale w specjali-
styczną aparaturę – tomografy, mo-
bilne aparaty RTG, kardiomonitory, 
łóżka do intensywnej terapii czy re-
spiratory. Dostarczyliśmy też środki 
ochrony osobistej – wylicza.

Ze wsparcia skorzystały będące 
na pierwszej linii frontu placówki 
z regionu radomskiego. W sumie do 
radomskiej stacji pogotowia, szpitali: 
wojewódzkiego i miejskiego w Rado-
miu, SPZZOZ w Lipsku, SPZZOZ w Iłży, 
ZPZZOZ w Przysusze, SPZZOZ w Ko-
zienicach, SPZOZ w Zwoleniu, SPZZOZ 
w Pionkach, Powiatowego Centrum 
Medycznego w Grójcu, SPZOZ w No-
wym Mieście nad Pilicą trafi ło ponad 
632 tys. środków ochrony osobistej, 
w  tym 213,2 tys. masek, ponad 
32,1 tys. kombinezonów, 310,5 tys. 
rękawiczek, 9,9 tys. fartuchów, 
3,9 tys. gogli, 29,5 tys. litrów pły-
nów do dezynfekcji i ponad 4,9 tys. 
przyłbic. 

Sprzęt ratujący życie

Mazowiecki Szpital Specjali-
styczny otrzymał mobilny RTG, 126 
urządzeń do dekontaminacji/zamgła-
wiania/ozonowania, 30 termometrów 
bezdotykowych, 5 podstawowych re-

spiratorów stacjonarnych oraz 2 łóżka 
do intensywnego nadzoru/intensywnej 

terapii. W  szpitalu zamontowany 
został także system do bezdotyko-
wego pomiaru temperatury ciała. – 
Urządzenie zostało zamontowane 
przy głównym wejściu do szpitala. 
Jest bardzo czułe, dokładne i szyb-
kie. Potrafi  skontrolować tempe-
raturę kilku osób na raz. Kamera 
dualna posiada obiektyw zwykły 
oraz termowizyjny, co pozwala na 
monitoring wchodzących do szpi-
tala z  dwóch perspektyw – natu-
ralnej i w podczerwieni. Jeśli ktoś 
ma wysoką temperaturę, wówczas 
urządzenie da o tym znać poprzez 
sygnał dźwiękowy – mówi Łukasz 
Skrzeczyński, wiceprezes, dyrektor 
ds. zarządzania jakością Mazo-
wieckiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Radomiu. Z kolei dla szpitala 
miejskiego w Radomiu samorząd 
Mazowsza nabył urządzenia do de-
kontaminacji, 5 specjalistycznych 
respiratorów mobilnych, 30 pulsok-
symetrów, 100 aparatów do mierzenia 
ciśnienia i 150 termometrów bezdoty-
kowych. W  tym szpitalu również 
zamontowany został system do 
bezdotykowego pomiaru temperatury 
ciała. To nie wszystko. Sprzęt spe-
cjalistyczny trafi ł także do szpitali 
powiatowych. Dla placówki w Lip-
sku samorząd województwa mazo-
wieckiego pozyskał kardiomonitory, 
tomograf i ciśnieniomierze, dla szpi-
tala w Kozienicach – kardiomonitory 
z dodatkowym wyposażeniem i funk-
cjami, urządzenia do dezynfekcji po-
mieszczeń, pulsoksymetry, reduktory 
do butli z tlenem, aparaty do mierze-
nia ciśnienia, zamontowano również 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Mazowsze jako pierwsze 
województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nowy ambulans przekazał wicemarszałek Rafał Rajkowski

system do bezdotykowego pomiaru 
temperatury ciała. Wsparcie trafi ło 
także do placówek w  Pionkach, 
Zwoleniu, Przysusze i Grójcu. 

Busy i ambulanse 
dla stacji pogotowia

Stacje pogotowia w  Ostrołęce, 
Płocku, Radomiu, Siedlcach i War-
szawie otrzymały specjalne busy do 
przewozu osób zakażonych, niewy-
magających wsparcia ratowników 
medycznych. Pojazdy zapewniają 
maksimum bezpieczeństwa za-
równo kierowcy, jak i pacjentom. 
Wyposażone są w osłonę kierowcy, 
oddzielającą przedział pasażerski 
oraz w łatwo zmywalną tapicerkę. 
Dla Radomskiej Stacji Pogotowia sa-
morząd Mazowsza zakupił również 
ambulans typu C.

Utworzone w  urzędzie mar-
szałkowskim specjalne zespoły 
zakupowe codziennie dokonywa-
ły zakupów niezbędnego sprzętu 
i  asortymentu. Te następnie na 
bieżąco przekazywane były do 
szpitali z  listy placówek będą-
cych w podwyższonej gotowości. 
Nad ich odpowiednim rozdy-
sponowaniem oraz kierowaniem 
tam, gdzie były w  danej chwili 
najbardziej potrzebne, pracował 
powołany przez marszałka woje-
wództwa specjalny zespół. W jego 
skład weszli przedstawiciele urzę-
du marszałkowskiego, wojewody 
mazowieckiego oraz eksperci – 
konsultanci wojewódzcy.
*Aktualny stan na gis.wrotamazowsza.pl/
Informacje/KORONAWIRUS
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O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA

Z DNIA 18.06.2020
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bartodzieje 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Jastrzębia uchwały Nr LIV/245/2018 
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Bartodzieje, oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie (Urząd Gminy w Jastrzębi, Ja-
strzębia 110, 26-631 Jastrzębia) lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@jastrzebia.pl lub 
na adres skrytki ePUAP: 2vamy9i90j, kierując je do Wójta Gminy 
Jastrzębia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednost-
ki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od 
ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski niespełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Jastrzębia. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd 
Gminy w Jastrzębi, w związku z realizacją zadań w zakresie plano-
wania przestrzennego jest Wójt Gminy Jastrzębia. Klauzula infor-
macyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest 
pod adresem www.bip.jastrzebia.pl.

Wójt Gminy Jastrzębia

W I E Ś C I  Z  G M I N Y  J A S T R Z Ę B I A
Dotacje z budżetu MSWIA 
dla jednostek OSP

Granty na zajęcia sportowe 
z programu „Klub”

Wspieramy środowisko 
osób niepełnosprawnych

W dniu 9 czerwca podpisane zo-
stały umowy na dotacje dla jedno-
stek strażackich z gminy Jastrzębia. 
O wsparcie z programu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, skierowanego do jed-
nostek spoza Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, ubiegały 
się OSP w Bartodziejach, Gory-
niu i Mąkosach Starych. Dotacje 
w wysokości 10 tys. zł otrzymały 
OSP Bartodzieje i Mąkosy Sta-
re, z przeznaczaniem na remonty 
strażnic. Natomiast jednostka OSP 
w Jastrzębi otrzymała 2,9 tys. zł na 
zakup sprzętu i wyposażenia w ra-
mach środków dla KSR-G.

Rozstrzygnięty został nabór wniosków na realizację rządowego programu wsparcia zajęć sportowych pn. 
„Klub". Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymały dwa stowarzyszenia sportowe z naszej gminy: 
piłkarski klub „Akcja” Jastrzębia i po raz pierwszy UKS Jastrzębia. Kluby dostały dotację wynosząca po 10 
tysięcy złotych każdy. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup sprzętu sportowego, czy na 
wynagrodzenia trenerów.

Gmina Jastrzębia rozszerza wspar-
cie dla środowiska osób niepełno-
sprawnych poprzez realizację progra-
mu „Opieki wytchnieniowej” i „Usług 
opiekuńczych dla osób niepełno-
sprawnych”. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Jastrzębi do 
naszej gminy przekazana zostanie 
dotacja Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, pochodząca 
z Funduszu Sprawiedliwości.

Pomoc w programie „Opieki wy-
tchnieniowej” skierowana jest do 
członków rodzin lub opiekunów, 
którzy wymagają wsparcia w postaci 
doraźnej, czasowej przerwy w spra-

wowaniu bezpośredniej opieki nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, a także nad osobami ze 
znacznym stopniem niepełnospraw-
ności lub osobami z orzeczeniami 
równoważnymi. Środki mogą być 
również przeznaczone na podnie-
sienie umiejętności i wiedzy w tym 
zakresie sprawowanej opieki.

Celem programu „Usługi opie-
kuńcze dla osób niepełnospraw-
nych” jest wsparcie społeczne 
w  formie usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych usług opie-
kuńczych osób niepełnosprawnych 
w wieku do 75. roku życia z orze-
czeniem o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności, jak również 
z orzeczeniami równoważnymi 
oraz dzieci do 16. roku życia 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności ze szczególnymi wskaza-
niami, tj. konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi.

Trójkołowe 
rowery 
dla mieszkańców 
gminy Jastrzębia

Nowy 
Przewodniczący 
Rady Gminy 
Jastrzębia

Dwoje mieszkańców gminy 
Jastrzębia otrzymało trójkołowe 
rowery. Przekazany sprzęt spełnia 
ważną rolę w życiu osoby niepełno-
sprawnej, pomagając w rehabilitacji 
oraz codziennym funkcjonowaniu. 
Osoby, które otrzymały sprzęt zo-
stały wytypowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Ro-
wery przekazał Polski Czerwony 
Krzyż jako podziękowanie społecz-
ności lokalnej za przyjęcie pojem-
ników do zbiórki odzieży używa-
nej i tekstyliów oraz przekazywaną 
przez społeczeństwo odzież.

Na sesji w dniu 19 maja 2020 
roku radni gminy Jastrzębia od-
wołali przewodniczącego rady Jó-
zefa Tomalskiego. Za odwołaniem 
zagłosowało ośmiu radnych, co 
stanowi bezwzględną większość 
ustawowego składu rady. Na stano-
wisko przewodniczącego rady wy-
brany został Cezary Pietruszewski. 
Cezary Pietruszewski ma 64 lata. 
Z wykształcenia jest technikiem 
weterynarii. W gminie Jastrzębia 
mieszka od ponad 40 lat. W latach 
2006–2010 był radnym gminy Ja-
strzębia i również pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy.
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www.pionki.pl

„Zielone Pionki” 
zapraszają 
do wypoczynku

Ulokowane na skraju Puszczy Kozienickiej Pionki zawsze słynęły z pięknych 
terenów zielonych. Niestety, przez szereg lat zaniedbanych. Nikomu nie trzeba 
przypominać, jak wyglądał jeszcze niedawno pas zieleni biegnący wzdłuż Alei 
Jana Pawła II, przecięty biegnącą prosto betonową ścieżką. Dziś, dzięki realizacji 
programu „Zielone Pionki”, następuje kolosalna zmiana. Różnicę widać gołym 
okiem. Nawet z okien przejeżdżających tylko przez miasto samochodów.

Celem projektu „Zielone Pion-
ki – Zagospodarowanie i odnowa 
terenów zieleni w krajobrazie miej-
skim”, realizowanego w przeważają-
cej mierze z  funduszów unijnych, 
jest poprawa jakości środowiska 
miejskiego, jakości życia miesz-
kańców i atrakcyjności Pionek jako 

miejscowości rekreacyjnej i wypo-
czynkowej. 

Ogólna wartość projektu to 
10.901.097,37 zł, w  tym kwota 
9.265.932,76 zł to dofi nansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej. 
Projekt obejmuje rewitalizację te-
renów zielonych zlokalizowanych 

przy Alejach Lipowych, Alei Jana 
Pawła II, Placu Konstytucji 3 Maja, 
Parku Miejskiego Błonia oraz nad 
Stawem Górnym.

W  zeszłym roku zakończono 
przebudowę dwusegmentowego 
skweru przy Alejach Lipowych 
tworząc wspaniałe miejsce wypo-

Robert Kowalczyk – burmistrz Miasta Pionki i Dariusz Dygas – kierownik Wydziału 
Rozwoju i Inwestycji zapraszają do korzystania z odnowionych i przebudowanych 
terenów zielonych

Skwer przy Alejach Lipowych zmienił się nie do poznania

Ledowe lampy zapewniają dyskretne oświetlenie alejek

czynku z siłownią dla mieszkańców 
okolicznych bloków. W tym roku 
już ukończono przebudowę Parku 
Linearnego przy Alei Jana Pawła 
II, będącego reprezentacyjnym 
obiektem rekreacyjnym biegnącym 
wzdłuż centrum Pionek. 

W trzecim kwartale planowane 
są prace rewitalizacyjne w  Parku 
Miejskim Błonia i na terenach nad 
Stawem Górnym, który jest jedną 
z większych atrakcji nie tylko dla 
mieszkańców Pionek, ale licznie 
przybywających tu mieszkańców 
Radomia, Garbatki czy Zwolenia. 
Przewidywany termin oddania 
ośrodka nad Stawem Górnym do 
użytkowania to Wiosna przyszłego 
roku. 

W trakcie realizacji jest również 
przebudowa Placu Konstytucji 
3 Maja, terenu usytuowanego w en-
klawie między blokami i będącego 
zapewne doskonałym miejscem 
wypoczynku dla ich mieszkańców.

– Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy przychodzą i korzystają z „no-
wego” parku przy Alei Jana Pawła 
II. Korzystają z urządzeń, ławeczek 
i po minach widzę, że podoba im 
się tutaj – powiedział burmistrz 
Pionek Robert Kowalczyk. 

 JaL
Fot. autor i UM Pionki

„Szanuj zieleń” to jedynie hasło, ale już widać, że o porządek skweru przy Alejach Lipowych dbają mieszkańcy

Pionki witają i zapraszają

Urokliwy Park przy Alei Jana Pawła II nocą
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 Epidemia koronawirusa nie zaszkodziła tempu robót na budowie Portu Lotniczego na Sadkowie. Podczas 
spotkania na przebudowywanym pasie startowym, prezes Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” 
Mariusz Szpikowski poinformował, że w realizacji tego zadania harmonogram robót ma trzytygodniowe wy-
przedzenie. Stan surowy terminala o powierzchni 30 tys. m. kw. ma być gotowy już jesienią tego roku. Prezes 
Szpikowski poinformował o przetargach na cztery kolejne zadania. Na zdjęciu prezes Mariusz Szpikowski 
(z prawej) wita gości, wśród nich Marcina Horałę (w środku) pełnomocnika rządu do spraw Centralnego 
Portu Lotniczego i europosła Adama Bielana. 

 Przyjazne spojrzenie znad maseczki wójta Tomasza Adamca zaświad-
cza o jego stosunku do mieszkańców gminy Policzna, w tym do radnych 
i współpracowników. Relacja z sesji pt. „Jednogłośne absolutorium” na 
str.  3.

 W obecności prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego w sali konferencyjnej UM, prezes Radom-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tomasz Nita i wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego 
Włodzimierz Kocoń podpisali umowę na udzielenie spółce miejskiej 150 mln zł kredytu na modernizację 
kotłów w ciepłowniach „Południe” i „Północ”. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2022 roku i przy-
czyni się wydatnie do walki ze smogiem. Na zdjęciu: pogawędka po podpisaniu umowy tak potrzebnej dla 
polepszenia czystości powietrza w Radomiu i okolicy.

 Spotkanie przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego 
w Radomiu, sumujące nakłady inwestycyjne wartości 650 mln zł, zwień-
czył piękny gest ratowników medycznych wobec wicemarszałka Rafała 
Rajkowskiego oraz towarzyszących mu radnych Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego – Leszka Przybytniaka i Tomasza Śmietanki. Otrzymali 
statuetkę i piękny budżet kwiatów. 

PO(D)GL ĄDY

Na lotnisku z wyprzedzeniem

Wielkie inwestycje Radpec Z podziękowaniem za wsparcie

W maseczce, 
ale z uśmiechem

 Przerywane owacjami i zakończone w tenże sposób spotkanie 
Władysława Kosiniak-Kamysza, ubiegającego się o urząd Prezydenta 
RP, z wyborcami z terenu Radomia i okolicznych powiatów zakoń-
czyło wspólne zdjęcie. Czy będzie też historycznym?

 Władysław Kosiniak-Kamysz pozował do wspólnych fotek z dzie-
siątkami chętnych. Na załączonej fotce widzimy go ze zwoleniakami: 
panią Bogusławą Jaworską – prezeską ZP PSL, jej wnuczką i wicestarostą 
Waldemarem Urbańskim.

Pamiątkowe zdjęcie… Fotka ze zwoleniakami


