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PRZYKŁADEM
Dzięki projektowi LIFE, realizowane w tym roku inwestycje nie ograniczają się do zadań 
obejmujących budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, chociaż te nadal 
angażują największe środki fi nansowe.

Wodociągi Miejskie odgrywają 
wiodącą rolę w  przygotowaniu 
i  realizacji przedsięwzięć inwe-
stycyjnych i  modernizacyjnych, 
dotyczących też ujęć wody pitnej, 
jej jakości i oczyszczalni ścieków. 

Realizacja projektu unijnego pn. 
„Adaptacja do zmian klimatu po-
przez zrównoważoną gospodarkę 
ściekową w przestrzeni miejskiej 
Radomia” zbliża się do fi nału. 
Radom jest jedynym miastem 
w Polsce, które otrzymało unijne 
wsparcie wartości 5,8 mln euro. 
Główne zadanie realizowane jest 
na zalewie Borki i w jego sąsiedz-
twie. Podczas wrześniowej konfe-
rencji prasowej, Prezes Wodocią-
gów Miejskich, Leszek Trzeciak, 
przypomniał, że bardzo ważnym 
zadaniem tego projektu jest grun-
towny remont jazu, oczyszczenie 
i  odmulenie dna zalewu wraz 
z korytem rzeki Mlecznej, budowa 
przepławki dla ryb oraz wykonanie 
wielu innych urządzeń czyniących 
ten zalew przyjaznym dla żyjącej 
w nim fauny i fl ory. Roboty te ma 
do końca lutego 2021wykonać Za-
kład Usług Wodno-Melioracyjnych 
w Sandomierzu. 

Dążąc do zatrzymania w Rado-
miu i jego sąsiedztwie wód opado-
wych, projekt zakłada urządzanie 
zlewni wody o różnej pojemności 
na dopływach Mlecznej, Cere-
kwiance oraz potokach i strugach 
przepływających przez miasto. 
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny 
będzie budowany nad Potokiem 
Północnym, w  sąsiedztwie ulicy 
Olsztyńskiej. Wkrótce nastąpi 
rozstrzygnięcie przetargu.

 Pani Anna Prokopowicz, rzecz-
niczka prasowa Wodociągów 
Miejskich poinformowała, że ta 
spółka miejska realizuje obecnie 
ważny program modernizacji 
i  rozbudowy sieci wodno-kanali-
zacyjnej. Przedstawia on wartość 
około 34  mln zł (bez VAT). Dwa 
zadania mają być ukończone do 
14.10.2022  r. Pierwsze obejmuje 

roboty w ulicach: Kwiatkowskiego, 
Granicznej, Fabrycznej, Błotniej, 
Niemcewicza i  Białej. Zadanie 2. 
dotyczy budowy i modernizacji sie-
ci wodno-kanalizacyjnej w ul. Dą-
browskiego i Słowackiego. Zadanie 
nr 3 – budowy i modernizacji sieci 

robót będzie wymieniona sieć 
wodno-kanalizacyjna oraz do-
budowane zostaną nowe przy-
łącza obsługujące prywatne 
lokale mieszkańców Radomia.

Roboty drogowe w Radomiu, 
w tym wodno-kanalizacyjne, od 
maja br. w rejonie ulic Przelot-
nej, Górnej i Średniej wykonuje 
fi rma Inżynieria Rzeszów. Cho-
dzi o modernizację i rozbudowę 
sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej, w tym kanalizacji deszczo-
wej. Termin realizacji umowy 
wartości ponad 11,5 mln zł upły-
wa 3 XI 2021 r. Inżynieria Rze-
szów dokonuje też przebudowy 
ulicy 25 Czerwca, wymieniając 
także na nową infrastruktu-
rę wodociągowo-kanalizacyj-
ną. Firma zakończyła właśnie 
modernizację odcinka między 
ulicami Waryńskiego i Sienkie-
wicza. W ulicy Zacisze prowa-
dzone są roboty przygotowują-
ce jej jezdnię do asfaltowania. 
Dalsze roboty zostaną poprze-
dzone rozpatrzeniem propozy-
cji zgłoszonych w konsultacjach 
społecznych. (M.K.)

wodno-kanalizacyjnej w ul. Kośnej, 
Makowskiej, Hożej i Konopnickiej. 
Termin zakończenia już rozpoczę-
tych robót – 14.04.2022 r. Wyko-
nawcą wszystkich robót jest fi rma 
JADEX, z którą została podpisana 
umowa 14.10.2020. W  ramach 

Brygada Inżynierii Rzeszów podczas układania w głębokim wykopie rur kanalizacyjnych

Nową infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w ul. 25 Czerwca pokrył już 
asfalt i chodnik
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Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, 
tel. 48 676 20 29, stowarzyszeniedir@tlen.pl, www.dir.zwolen.com

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna
Grupa Działania 
kontra pandemia
Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa komplikuje życie nas wszystkich. 
Niestety, utrudnia także działalność LGD Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 
w Zwoleniu. Planowane wydarzenia aktywizujące zostały przerwane lub zawie-
szone, a organizację kolejnych przełożono na późniejszy termin. Jednak mimo 
trudności udało się nam rozdysponować ponad 2,2 mln zł w ogłoszonych w 2020 
roku naborach wniosków.

LGD w czasie epidemii
Pomimo ciężkiej sytuacji, spo-

wodowanej rozprzestrzenianiem 
się choroby COVID-19 wywołanej 
przez  koronawirus SARS-Cov-2, 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i  Rozwój” stara się pracować 
normalnie. Biuro Stowarzysze-
nia pozostaje w kontakcie telefo-
nicznym i  mailowym ze  wszyst-
kim zainteresowanymi osobami, 
wnioskodawcami czy benefi cjen-
tami. Wprowadzenie kolejnych 
obostrzeń uniemożliwiło nam 
w pełni realizację założonego Pla-
nu Komunikacji, w zakresie dzia-
łań aktywizacyjnych. Musieliśmy 
ponownie zawiesić zajęcia ryt-
miczno-ruchowe oraz kurs języka 
angielskiego, a wiele wydarzeń się 
nie odbyło. Choć wiadomo już, że 
również najbliższe tygodnie spara-
liżują normalny tok pracy Stowa-
rzyszenia, nie przestajemy myśleć 
o  tym, jak będziemy nadrabiać 
czas, gdy koronawirus wygaśnie. 
Rzecz jasna skali skutków epidemii 
trudno dzisiaj przewidzieć, ale nie 
ulega wątpliwości, że LGD planuje 
w  najbliższym możliwym czasie 
powrócić do aktywizacji lokalnej 
społeczności i zaproponować cie-
kawe inicjatywy informacyjno-ak-
tywizujące. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, 
staramy się, aby oferta Stowarzy-
szenia była atrakcyjna, pomagała 
w zdobyciu nowych kompetencji, 
rozwoju zdolności manualnych, 

integrowała społeczność lokalną, 
realizując przy tym zadania wyni-
kające z Planu Komunikacji. 

Prócz tego zaplanowana jest 
realizacja projektu współpracy 
Południowe Mazowsze Marką Tu-
rystyczną. Przedsięwzięcie ma na 
celu budowę i promocję marki „Po-
łudniowego Mazowsza”, poprzez 
realizację szeregu działań promu-
jących obszar Partnerów i  tury-
stykę na terenie gmin tworzących 
poszczególne LGD. W ramach pro-
jektu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 
planuje między innymi wykonanie 
miejsc rekreacji na terenie gmin, 
które tworzą obszar objęty LSR, 
a także opracowanie i wydanie pu-
blikacji promujących obszar LGD.

Niezbędne informacje o wszyst-
kich planowanych wydarzenia, 
jak i o innych istotnych sprawach, 
dotyczących realizacji projektów, 
znajdują się na stronie interneto-
wej www.dir.zwolen.com

Przedsiębiorcy wykorzystali 
dostępną pulę środków

Lokalna Grupa Działania, mimo 
obecnych ograniczeń, stara się w jak 
najszerszym zakresie wspomagać 
swoich benefi cjentów ogłaszając 
kolejne nabory wniosków. Budżet 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowa-
rzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
w czerwcu 2019 r. został zwiększo-
ny i wynosi łącznie 15 210 000,00 zł. 
Dodatkowo pozyskane środki 
w wysokości 1 210 000,00 zł zosta-
ły przeznaczone na rozwój przed-

siębiorczości. Pieniądze te pocho-
dzą z bonusu dla LGD za sprawną 
realizację zadań powierzonych 
w ramach PROW 2014–2020 oraz 
skuteczne wydatkowanie środków 
fi nansowych przeznaczonych na 
wsparcie realizacji operacji w ra-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Pula ta od 2016 roku systematycznie 
się zmniejszała, a  wnioskodawcy 
realizowali swoje przedsięwzięcia. 
Ostatnio przeprowadzone nabory 
całkowicie wykorzystały dostępny 
limit środków. 

Dzięki pozyskanej premii na 
przełomie marca i kwietnia oraz 
w sierpniu przeprowadziliśmy na-
bory wniosków dla przedsiębior-
ców, oraz na projekty związane 
z  rozbudową lub modernizacją 
obiektów infrastruktury turystycz-
nej, rekreacyjnej lub kulturalnej. 
Natomiast w  dniu 9 październi-
ka zakończyliśmy przyjmowanie 
wniosków w jesiennych naborach 

na podejmowanie oraz rozwijanie 
działalności gospodarczej. Zgod-
nie z harmonogramem naborów 
wniosków mieliśmy na ten cel 
przeznaczone ponad 712 tys. zł., 
w tym 210 tys. na podejmowanie 
działalności gospodarczych, a po-
nad 502 tys. zł na rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej. Wpłynęło 
w sumie 12 wniosków, na łączną 
kwotę 1,53 mln zł. Czyli zaintere-
sowanie ponad dwa razy przekro-
czyło alokację. Mimo trudności 
nabory były przeprowadzone i oce-
nione zgodnie z wewnętrznymi re-
gulacjami oraz procedurami LGD.

W  naborze ogłoszonym na 
rozwijanie działalności złożono 
3 wnioski. Niestety, nie wszyst-
kie zmieściły się w  dostępnym 
limicie środków – jeden wniosek 
znajduje się na liście rezerwowej. 
Natomiast w  naborze z  zakresu 
podejmowania działalności go-
spodarczej wpłynęło 9 wniosków. 
Sześć z nich przeszło pozytywnie 
ocenę zgodności z PROW i Lokalną 
Strategią Rozwoju oraz otrzymało 
minimalną liczbę punktów według 
lokalnych kryteriów oceny, z czego 
tylko 3 wnioski mieszczą się w li-
micie dostępnych środków.

Musimy podkreślić, że  Stowa-
rzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
na chwilę obecną nie posiada środ-
ków fi nansowych na ogłoszenie ko-
lejne naborów wniosków. Budżet 
Lokalnej Strategii Rozwoju został 
rozdysponowany w 100%. 

Zdrowia, zdrowia, zdrowia…
Tymczasem, z  okazji nadcho-

dzących Świąt Bożego Narodze-
nia pragniemy życzyć wszystkim 
Mieszkańcom z obszaru LGD nade 
wszystko zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności i szczególnie potrzeb-
nej niegasnącej nadziei – Zarząd 
Stowarzyszenia, Rada LGD oraz 
pracownicy Biura Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój”.

Uczestnicy zajęć rytmiczno-ruchowych, które ponownie musieliśmy zawiesić po chwilowym wznowieniu.
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Alzheimer. Mów o tym głośno!
Ponad 500 tys. osób w Polsce zmaga się z objawami chorób otępiennych. 300 tys. 
z nich choruje na Alzheimera. To niemal 2 razy więcej osób niż mieszka w całym 
powiecie radomskim! Prognozuje się, że do 2050 r. ta liczba wzrośnie trzykrot-
nie. Mimo powszechności tej choroby, nadal wywołuje ona poczucie wstydu – 
zwłaszcza wśród bliskich, którzy nie do końca rozumieją zjawisko. Towarzyszy im 
również osamotnienie i niepokój. Nie bójmy się. Mówmy głośno o Alzheimerze – 
ponieważ jego przebieg można łagodzić. W tym kierunku idą działania Mazowiec-
kiego Centrum Polityki Społecznej.

Choroba Alzheimera ma wpływ 
nie tylko na osoby chore, ale tak-
że na ich bliskich. Według badań 
prowadzonych przez Ogólnopol-
skie Porozumienie Organizacji 
Alzheimerowskich, w  90 proc. 
Przypadków opiekunami są człon-
kowie najbliższej rodziny, nieprzy-
gotowani do nowej, często bardzo 
wymagającej roli. Zajmowanie się 
chorym trwa średnio od 8 do 14 
lat, często 24 godziny na dobę i bez 
wsparcia ze strony otoczenia. Jak 
radzić sobie w tej sytuacji? Przede 
wszystkim otworzyć się na pomoc.

Opiekunowie są często obciąże-
ni dużym bagażem emocjonalnym 
– bezradnością, wstydem i  stra-
chem przed przyszłością. Wynika 
to z braku zrozumienia przez nich 
choroby oraz tego, z czym zmagają 
się ich chorzy bliscy. Często opie-
kunom towarzyszy osamotnienie, 
spowodowane samodzielnym wy-
konywaniem obowiązków oraz od-
izolowaniem od innych osób. Dla-
tego niekiedy nie wystarcza im już 
czasu lub sił na podtrzymywanie 
bliskich relacji. Wielu opiekunów 

obawia się reakcji otoczenia na za-
chowanie chorych, którzy potrafi ą 
nie rozpoznawać bliskich czy bez 
przyczyny wybuchać złością. Pa-
miętajmy – choroba Alzheimera 
jest nieuleczalna, ale nie jest wy-
rokiem. Opiekunowie nadal mogą 
cieszyć się życiem i mieć czas na 
własną regenerację. 

Jak radzić sobie, opiekując 
się bliskim z Alzheimerem?

Nie wstydźmy się chorych 
w swoim otoczeniu – zamiast tego 
okażmy wsparcie. – Czas spędzony 
wspólnie na rozmowach, dzieleniu 
się emocjami i  wspomnieniami 
może być niezwykle cenny dla 
chorej osoby. Stymulowanie wspo-
mnień, budowanie relacji i poczu-
cie ciepła i bliskości mogą opóźnić 
rozwój objawów oraz pozwolić 
opiekunowi odnaleźć w sobie em-
patię i  miłość – radzi dr Maciej 
Czarnecki, specjalista neurolog.

Zmęczenie opieką i  brakiem 
prywatnego życia może skutkować 
stresem, pojawieniem się niechęci 
do chorego oraz wypaleniem. Dlate-

Jeden z  nich działa w  Radomiu. 
Zastosowana całościowa opieka 
z  wykorzystaniem terapii psy-
chologicznej, logopedycznej, sty-
mulacji fi zycznej, intelektualnej 
czy kulturalnej, może spowolnić 
rozwój choroby. Chorzy otrzy-
mają profesjonalną pomoc, a  ich 
opiekunowie czas na wytchnienie 

Mieszkanie Plus:

Nad radomskim osiedlem 
zawisła wiecha!
Niespełna rok od rozpoczęcia budowy na osiedlu powstającym przy ul. Tytoniowej 
w Radomiu zawisła wiecha. Oznacza to, że zakończono prace konstrukcyjne, a bu-
dynki osiągnęły już swoją docelową wysokości. – Mieszkania będą gotowe w paź-
dzierniku 2021 roku – mówił Wojciech Caruk, prezes spółki PFR Nieruchomości, 
realizującej rynkową część rządowego programu mieszkaniowego.

Radomska inwestycja to dwa 
siedmiokondygnacyjne budynki, 
które pomieszczą 124 mieszkania. 
Zdecydowaną większość z  nich, 
bo aż 60% stanowią te 3-pokojo-
we o średniej powierzchni blisko 
60  mkw. Architekci – czyli war-
szawska pracownia EMA Studio – 
starali się wpisać budynki w kon-
tekst architektoniczny, gdyż po 
drugiej stronie ulicy Tytoniowej 
znajduje się przedwojenna fabryka 
Polskiego Monopolu Tytoniowego. 
Elewacja jest utrzymana w jasnej, 
biało-szarej kolorystyce. Fragment 
jej fi nalnego kształtu widać już na 
jednym z bloków.

Mieszkania będą gotowe w paź-
dzierniku 2021 roku. Budowa roz-
poczęła się w grudniu 2019 roku. 
Teraz wieszamy wiechę – to jest 
bardzo ważny moment, czyli za-
kończenie konstrukcji, a  nawet 
nieco bardziej zaawansowany 
etap, ponieważ na jednym z  bu-
dynków jest już widoczna elewacja. 

Ta inwestycja osiągnęła już blisko 
40 procent zawansowania. Pomi-
mo pandemii prace przebiegają 
bardzo sprawnie dzięki ogrom-
nemu wysiłkowi generalnego wy-
konawcy i inwestora zastępczego. 
Cieszę się, że ta inwestycja będzie 
dostępna dla radomian pod koniec 
przyszłego roku. Będą to mieszka-
nia wykończone, gotowe do wpro-
wadzenia – podkreślił Wojciech 

Caruk, prezes PFR Nieruchomo-
ści S.A. 

Osiedle przy Tytoniowej to 
wspólne przedsięwzięcie PFR Nie-
ruchomości S.A. i radomskiego sa-
morządu, który wskazał teren dla 
realizowanej inwestycji. Samorząd 
będzie pełnił aktywną rolę przy re-
krutacji przyszłych najemców. To 
na nim spoczywa obowiązek opra-
cowania społecznych kryteriów na-

boru, który zwykle rusza na pół roku 
przed zakończeniem inwestycji.

– Jesteśmy już gotowi, mamy 
projekt uchwały, którą w  listo-
padzie skieruję pod obrady Rady 
Miejskiej. Chcę rozpocząć dysku-
sję nad kryteriami, które muszą 
spełnić radomianie, chcący za-
mieszkać w lokalu wybudowanym 
w ramach programu „Mieszkanie 
Plus”. Chcemy przede wszystkim 
premiować ludzi aktywnych, lu-
dzi, którzy płacą podatki w  Ra-
domiu, jak również ludzi, którzy 
zawodowo chcą związać swoje losy 
z  naszym miastem – zaznaczył 
Radosław Witkowski, prezydent 
Radomia

Generalnym Wykonawcą inwe-
stycji jest radomska fi rma Arbud, 
która pomimo trwającej pande-
mii prowadzi tę budowę zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.

– Na początku pandemii mieli-
śmy problem z pracownikami, na 

szczęście generalny wykonawca 
w  bardzo prężny sposób pora-
dził sobie z  tym problemem za-
pewniając nowe zasoby, nowych 
podwykonawców. Na początku 
pojawienia się w  naszym kraju 
COVID 19 i obostrzeń większość 
pracowników z  Ukrainy musiała 
opuścić nasz kraj, ale generalny 
wykonawca zapewnił kadrę polską 
i realizacja nie napotkała na więk-
szy problem w postaci opóźnień, 
dzięki czemu budowa przebiega 
zgodnie z założeniami terminowy-
mi – przekonuje Paweł Gossa, pre-
zes fi rmy Investcover, która pełni 
funkcję Inwestora Zastępczego

Radom jest drugim samorzą-
dem, w  którym ruszyła budowa 
mieszkań w  ramach rynkowej 
części rządowego programu 
mieszkaniowego. Pierwsza – 
w październiku ubiegłego roku – 
została uruchomiona inwestycja 
w Mińsku Mazowieckim. 

go dotyka. Równie zagubiona czuje 
się rodzina. Dlatego program obej-
muje opieką całe rodziny. Wszyscy 
potrzebujemy się uczyć, czym są 
choroby otępienne i  jak pomóc 
bliskiej osobie.

Tworzeniu domów towarzyszy 
kampania społeczna prowadzo-
na przez Mazowieckie Centrum 

go tak ważne jest, aby zadbać także 
o siebie. W tej sytuacji nieocenione 
jest wsparcie osób z zewnątrz, które 
będą oparciem lub dadzą wytchnie-
nie od obowiązków przy chorym.

Wsparcie samorządu 
mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej zainicjowało w 2020 r. 
powstanie Dziennych Domów 
Pobytu dla osób z chorobami otę-
piennymi, w tym z Alzheimerem. 

i zadbanie o siebie. – Zależało nam 
na dotarciu do osób, które są we 
wstępnym etapie zaburzeń, bo za-
planowane wsparcie może pomóc 
im w  opóźnieniu rozwoju choro-
by – mówi wicemarszałek Rafał 
Rajkowski. – Samemu choremu 
trudno jest się pogodzić z tym, co 

Polityki Społecznej. Jej zadaniem 
jest zmniejszenie izolacji społecz-
nej osób chorych i ich opiekunów 
oraz nagłośnienie tego problemu 
w społeczeństwie. Więcej informa-
cji o działaniach można znaleźć na 
stronie www.mcps.com.pl.

Artykuł sponsorowany
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www.grabow.pl

Inwestycje 
z pandemią w tle
Ponad 5 milionów złotych wyniesie koszt realizacji zadań 
inwestycyjnych w gminie Grabów nad Pilicą w 2020 roku. 
Największą i prestiżową inwestycją realizowaną w gminie 
jest niewątpliwie budowa hali widowiskowo-sportowej 
przy Zespole Szkół w Grabowie.

– Mimo trwającej w bieżącym 
roku pandemii COVID-19, która 
wpływa na życie prywatne i  za-
wodowe całej społeczności naszej 
gminy, realizacja zaplanowanych 
na 2020 rok zadań inwestycyj-
nych przebiega zgodnie z planem 
– mówi Euzebiusz Strzelczyk, 
wójt gminy Grabów nad Pilicą. 
– To trudny rok dla nas wszyst-
kich, dlatego tym bardziej cieszy 
mnie fakt, że tak potrzebny obiekt 
zgodnie z planem powstaje w na-
szej gminie. Halę sportowo-wido-
wiskową chcemy oddać do użytku 
w  I  kwartale 2021 roku. Mocno 
wierzę w to, że mieszkańcy gmi-
ny: dzieci, młodzież i dorośli już 
wiosną przyszłego roku będą mo-
gli bez przeszkód korzystać z ca-
łego kompleksu sportowego przy 
Zespole Szkół, istniejących tam 
nowoczesnych boisk i budowanej, 
pięknej hali sportowo-widowisko-
wej – dodaje wójt.

Hala najnowszej generacji
Budowę hali sportowo-widowi-

skowej przy Zespole Szkół w Gra-
bowie rozpoczęto w 2019 roku. 

Na realizację tego zadania 
gmina otrzymała dofi nansowa-
nie w kwocie 3 milionów złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w  ramach programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”. Łączny 
koszt przedsięwzięcia to blisko 
5,7 miliona złotych. 

Budowa hali jest na ukończeniu 
i  już dziś imponuje nowoczesno-
ścią, przestrzenią i rozwiązaniami 
architektury wewnątrz obiektu. Ga-
baryty hali sportowej uwzględniają 

pełnowymiarowe boisko do koszy-
kówki, siatkówki, tenisa ziemnego 
i piłki ręcznej. Powierzchnia użyt-
kowa nowego obiektu o  wymia-
rach 63,14 m długości, 26,26  m 
szerokości i 10,44 m wysokości to 
1275,2 m kw., w tym 1062,15 m kw. 
przypadające na pełnowymiarową 

Euzebiusz Strzelczyk, wójt gminy Grabów nad Pilicą (z prawej) i Jan Rokita, 
kierownik budowy hali sportowej

salę sportowo-widowiskową z try-
bunami dla widzów. Jest tam 120 
miejsc dla publiczności.

Obiekt posiada zaplecze sani-
tarno-gospodarcze. Trwają prace 
wykończeniowe w  szatniach dla 

Hala widowiskowo-sportowa zostanie oddana do użytku w I kwartale przyszłego roku

łącznikiem z istniejącą w Zespole 
Szkół salą gimnastyczną.

Wykonawcą inwestycji jest fi r-
ma PPHU DAWBUD.

Działka pod rekreację
1 milion złotych wydała gmina 

Grabów nad Pilicą na zakup dział-
ki o powierzchni 1 ha w centrum 
Grabowa, w pobliżu Zespołu Szkół. 
– Naszym zamiarem jest stworze-
nie na tej działce terenu w  pełni 
rekreacyjnego – mówi wójt Euze-
biusz Strzelczyk. – Projekt zago-
spodarowania działki jest w trakcie 
opracowywania. W pierwszej ko-
lejności chcemy wykonać ciąg ko-
munikacyjny przez środek działki, 
pieszo-rowerowy w kierunku ko-
ścioła oraz chodnik wzdłuż działki. 
Na części działki powstałby teren 
zielony, a na nim między innymi 
skatepark i  miejsca odpoczynku. 
Przedsięwzięcie to chcemy realizo-
wać przy wsparciu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”. Zakup działki ma cha-
rakter przyszłościowy. To teren do 
wykorzystania w kolejnych latach 
z przeznaczeniem pod rekreacyj-
ne i co się z tym wiąże, zdrowot-
ne potrzeby mieszkańców. Moim 
marzeniem jest wybudowanie na 
części działki krytej pływalni – 
dodaje wójt.

sportowców, pomieszczeniach dla 
trenerów, siłowni oraz łazienkach 
z natryskami. Obiekt jest w cało-
ści dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Nowa hala 
sportowa połączona jest holem – 

Powstałe wcześniej obok Zespołu Szkół w Grabowie pełnowymiarowe boiska i budowana obecnie hala sportowa będą 
tworzyć nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjnyWidok hali od strony boisk

Działka o powierzchni 1 hektara zakupiona przez gminę Grabów nad Pilicą 
przeznaczona jest pod budowę zespołu obiektów o charakterze rekreacyjnym
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Wyremontowana droga Tomczyn–Zakrzew Nowe oświetlenie ulicy Wspólnej w miejscowości Augustów

Roczny bilans w infrastrukturze
Przebudowa stacji uzdatniania wody, modernizacja oczyszczalni ścieków i prze-
pompowni w Grabowie nad Pilicą, przebudowane drogi, nowe oświetlenie oraz 
wyremontowane kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej to zrealizowane w 2020 roku 
inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy.

Więcej wody, 
czyściejsze ścieki

– Na terenie gminy odnotowu-
jemy wzrost liczby gospodarstw, 
którym trzeba zabezpieczyć ciągły 
dostęp do wody – mówi Euzebiusz 
Strzelczyk, wójt gminy Grabów 
nad Pilicą. – Przybywa też osób, 
które chcą zamieszkać na terenie 
naszej gminy, kupują tu działki 
i  stawiają domy. Gminę mamy 
w 100% zwodociągowaną, skana-
lizowaną w 60% i wybudowanych 
około 200 oczyszczalni przydomo-
wych. Aktualnie mamy już blisko 
1500 przyłączy. Dlatego też, aby 
zabezpieczyć się przed ewentu-
alnymi przerwami w  dostawie 
wody, podjęliśmy decyzję o zain-
stalowaniu dodatkowych dwóch 
zbiorników wyrównawczych o po-
jemności 200 m³ oraz kontenera 
wraz z zestawem hydroforowym 
w stacji uzdatniania wody. Prze-
budowa stacji uzdatniania wody 
w pełni została zakończona w tym 
roku – dodaje wójt.

Równocześnie trwały prace 
przy modernizacji oczyszczalni 
ścieków w  Grabowie. Nastąpi-
ła tu wymiana sitopiaskownika 
w  oczyszczalni oraz wymiana 
pomp w przepompowniach. 

Inwestycja kosztowała około 
1,2 miliona złotych, z czego z pro-
gramu „Gospodarka wodno-ście-
kowa”, w  ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na latach 2014–2020, gmina otrzy-
mała 50% dofi nansowania.

Nowe drogi, 
nowe oświetlenie

W  tym roku wykonano prze-
budowę trzech odcinków dróg 

gminnych w  miejscowościach 
Tomczyn–Zakrzew: 464 m, 995 m 
i  612 m. W  efekcie prac drogi 
i zjazdy zostały wzmocnione i zy-
skały nawierzchnię bitumiczną 
szerokości 4 m. Łączny koszt tej 
inwestycji wyniósł ponad 478 tys. 
złotych. Inwestycja była dofi nanso-
wana z puli Premiera RP.

Analogiczną przebudowę drogi 
gminnej wykonano też w  miej-
scowości Grabowska Wola, gdzie 
na odcinku 550 m drogę i  zjaz-

dy wzmocniono i  położono na-
wierzchnię bitumiczną. Inwe-
stycja kosztowała około 137 tys. 
złotych. Na inwestycję gmina po-
zyskała dofi nansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Wymienione miejscowości zy-
skały dzięki temu drogi pozwala-
jące na bezpieczniejsze porusza-
nie się po nich.

Bezpieczniej będzie też w miej-
scowości Augustów, gdzie wzdłuż 
ulicy Wspólnej (droga powiato-

W 2020 roku planowane dochody gminy Grabów nad Pilicą 
to prawie 22,3 miliona złotych, natomiast wydatki to ponad 
23,7 miliona złotych. W tym koszt realizacji zadań inwesty-
cyjnych w gminie Grabów nad Pilicą, w 2020 roku wyniesie 
ponad 5 milionów złotych.

Oczyszczalnia ścieków w Grabowie po modernizacji i montażu nowej przepompowni i sitopiaskownika Przebudowana stacja uzdatniania wody

wa), na odcinku 1 kilometra, wy-
mienione zostało kompletnie na 
nowe, uliczne oświetlenie. Koszt 
prac poniesiony przez gminę to 
prawie 140 tys. złotych. 

Ponadto gmina zmodernizo-
wała odcinek sieci kanalizacyjnej 
w  ulicy Kazimierza Pułaskiego 
w Grabowie nad Pilicą. Zakupio-
no także za około 70 tys. złotych 
specjalistyczną wagę dla potrzeb 
gospodarki komunalnej. Od tej 
pory wszystkie wozy wywożące 
odpady z gminy na wysypisko, są 
ważone. Jak wyjaśnia wójt gminy, 
pomoże to w kontrolowaniu kosz-
tów ponoszonych przez gminę za 
wywóz nieczystości.

Gmina zadbała również w tym 
roku o stan techniczny strażnic 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Prace remontowe i  rozbudowę 
strażnicy wykonano w  Zakrze-
wie. Strażnica zyskała dodatkowe 
pomieszczenia sanitarno-gospo-
darcze oraz większy garaż. Koszt 
prac to 70 tys. złotych.

Natomiast dokonując adaptacji 
budynku po sklepie wykonano 
niezbędny remont na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Cychrowskiej 
Woli. Fundusze na wykonanie tego 
zadania gmina pozyskała z  pro-
gramu wsparcia dla sołectw MIAS, 
prowadzonego przez samorząd 
województwa mazowieckiego.

Nowe zbiorniki dla potrzeb stacji uzdatniania wody
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
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

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK 
DO 10 tys., 

STARE MOTOCYKLE 
WSK, MZ, ROMET, FIAT itp. 

Tel. 721 029 688

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-
lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z  windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Janusz 
Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojazdami o  po-
jemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, w tym wypo-
sażonymi w windy. Z jego usług korzystały już m.in. proku-
ratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sejmu RP w War-
szawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi poza granicami 
Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii do kraju i z Polski 
do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

BIURO REKLAMY
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl



7WOKÓŁ NAS

Leśnicy – 
więźniowie 
Auschwitz
W 2020 roku mija 75. rocznica wyzwolenia niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-
głady Auschwitz. Trafi ło tu też wielu leśników regionu 
radomskiego i świętokrzyskiego. Ich biogramy znala-
zły się w Księdze Pamięci Leśników Deportowanych 
do KL Auschwitz w latach 1940–1944.

W listopadzie w Centrum Dialo-
gu i Modlitwy w Oświęcimiu odby-
ły się uroczystości upamiętniające 
losy polskich leśników, deportowa-
nych do niemieckiego obozu Au-
schwitz w latach 1940–1944. Wy-
darzenie zorganizowane zostało 
przez Stowarzyszenie Leśników 
„Przyjaźń” im. św. Jana Gwalber-

ta, we współpracy z Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu oraz Dyrekcją Ge-
neralną Lasów Państwowych.

W trakcie uroczystości odbyła 
się premiera publikacji poświę-
conej losom polskich leśników 
w  obozie Auschwitz. Wydana 
przez Państwowe Muzeum Au-

schwitz-Birkenau „Księga Pa-
mięci leśników deportowanych 
do KL Auschwitz w latach 1940–
1944” opisuje tragiczną historię 
co najmniej 205 polskich leśni-
ków. Księga podzielona została 
na dwie części. Pierwsza opisu-
je m.in. losy leśników w dwu-
dziestoleciu międzywojennym 
oraz ich sytuację po wybuchu 
II wojny światowej, z kolei dru-
ga część przedstawia historię 
aresztowania leśników i  ich 
deportacji do Auschwitz oraz 
biogramy poszczególnych więź-
niów. W publikacji znalazł się 
także rozdział autorstwa Piotra 
Kacprzaka, zastępcy dyrektora 
RDLP w Radomiu, dotyczący le-
śnictwa w Polsce po wybuchu 
II wojny światowej.

Wraz z premierą Księgi Pa-
mięci w Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w  Oświęcimiu otwarto 
również specjalną wystawę 
przedstawiającą losy leśników 
polskich w  KL Auschwitz. Na 
planszach umieszczono życio-
rysy oraz zdjęcia wywiezionych 
do obozu pracowników przed-
wojennych Lasów Państwo-
wych. Każda z tych historii jest 
zapisem dramatu człowieka 
uwięzionego w  obozie śmier-
ci, którzy często swoje życie 
kończyli w tamtym okrutnym 
miejscu. 

Wśród około 140 tys. polskich 
więźniów niemieckiego obozu 
Auschwitz znajdowały się osoby 
ze wszystkich grup społecznych 
narodu polskiego. Wśród nich 
znalazło się ponad 205 przed-
stawicieli leśnictwa, z czego co 
najmniej 170 osób zginęło w KL 
Auschwitz lub innych obozach 
koncentracyjnych.

W wykazie leśników Dyrekcji 
Lasów Państwowych w  Rado-
miu poległych, zamordowanych, 
straconych i  rozstrzelanych 
w  latach 1939–1945 na terenie 
lasów państwowych i  innych 
form własności, sporządzonym 
przez Piotra Kacprzaka, znajdu-
je się blisko 50 osób będących 
więźniami Auschwitz, którzy 
w większości nie doczekali wy-
zwolenia obozu.

 Edyta Nowicka 
– rzecznik prasowy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu
Fot. Piotr Kacprzak

Nowy dyrektor Portu 
Lotniczego Radom
Łukasz Suchecki został nowym dyrektorem Portu Lotniczego w Radomiu – poinfor-
mowało w ofi cjalnym komunikacie Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

– Zdaję sobie sprawę ze skali 
wyzwania, jakim jest zarządza-
nie powstającym właśnie no-
woczesnym portem lotniczym, 
mającym w przyszłości odciążyć 
Centralny Port Komunikacyj-
ny – powiedział nowy dyrektor 
powstającego lotniska na Ma-
zowszu, który wcześniej został 
mianowany również dyrektorem 
portu im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie i pełni także funkcję 
członka zarządu PPL.

Suchecki z branżą lotniczą 
i  Lotniskiem Chopina związany 
jest od 19 lat. Swoją karierę z lot-
nictwem rozpoczął od stanowiska 
mechanika lotniczego w Polskich 
Liniach Lotniczych LOT S.A. Na-
stępnie zajmował kluczowe sta-
nowiska w PLL LOT S.A., LOT 
Aircraft Maintenance Services 
Sp. z o.o., LINETECH Sp. z o.o. Se-
curity SKA, Commercial Consul-
ting Sp. z o.o., Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego.

Powstanie plan 
strefy przylotniskowej
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Strefa przylotniskowa” trafi  pod obrady 
Rady Miejskiej. Plan ma określić przeznaczenie tere-
nów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.

– Trwająca rozbudowa lotniska 
to dla naszego miasta duża szansa 
na rozwój, w tym m.in. na zwięk-
szone zainteresowanie ze strony 
inwestorów. Chcemy zatem stwo-
rzyć odpowiednie warunki do po-
wstania i rozwoju przylotniskowej 
strefy aktywności gospodarczej. 
Odpowiednie zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego mają spowodować, że 
z czasem powstaną spójne strefy 
usługowe oraz przemysłowo-ma-
gazynowe – mówi prezydent Ra-
dosław Witkowski.

Plan będzie obejmował tereny 
położone wzdłuż ulicy Lubelskiej, 
alei Wojska Polskiego, a także po-
łożone w rejonie ulic Odrodzenia, 
Komunalnej, Kaszubskiej, Litew-
skiej, Wrocławskiej i Porannej.

– Punktem wyjścia przy two-
rzeniu planu będzie wstępna kon-
cepcja opracowana przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. Zakłada 
ona stworzenie zwartej strefy go-
spodarczej, która będzie obejmo-
wać tereny położone pomiędzy 
śródmieściem a lotniskiem. Zależy 
nam na tym, aby w tej części mia-
sta zostały dokładnie określone 
funkcje poszczególnych terenów 
i aby nie mieszała się np. drobna 
zabudowa mieszkaniowa ze strefą 

przemysłową czy usługową – tłu-
maczy wiceprezydent Katarzyna 
Kalinowska.

Planistom zależy na tym, żeby 
inwestycje budowlane związane 
z lotniskiem lokowały się w miej-
scach właściwych nie tylko z punk-
tu widzenia komercyjnego, ale 
również urbanistycznego, a ul. Lu-
belska stała się reprezentacyjnym 
korytarzem prowadzącym z cen-
trum miasta do lotniska. Według 
przygotowanej koncepcji ulica Lu-
belska, wraz ze zlokalizowanymi 
wzdłuż niej strefami usługowymi 
i  przemysłowo-magazynowymi 
powinna stać się wizytówką Ra-
domia dla osób przyjeżdżających 
koleją na lotnisko w  Radomiu. 
Jednym z  głównych elementów 
jest zmiana zagospodarowania 
sąsiedztwa przystanku kolejowe-
go planowanego pod wiaduktem 
ul. Lubelskiej. Jest to okazja do 
rozbudowy śródmieścia, które 
obecnie kończy się raptownie po 
zachodniej stronie linii kolejowej. 
Drugim kluczowym elementem 
koncepcji jest konsolidacja obec-
nych oraz uwolnienie nowych 
terenów przemysłowo-magazy-
nowych w sąsiedztwie al. Wojska 
Polskiego.

 UM Radom

Nowy dyrektor portu w Radomiu 
od 2017 roku związany jest z Przed-
siębiorstwem Państwowym „Porty 
Lotnicze" jako Zastępca Dyrektora 
Lotniska Chopina i Dyrektor Biura 
Ochrony. Jest również członkiem 
Rady Ochrony i Ułatwień przy Mi-
nisterstwie Infrastruktury. Poza 
pracą zawodową aktywnie działa 
w Towarzystwie Miłośników Wil-
na i Ziemi Wileńskiej, gdzie jest 
Członkiem Zarządu i pełni funkcję 
Sekretarza. Za działalność społecz-

ną w 2016 r. został uhonorowany 
przez Muzeum Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich odznaką 
„Honor i Prawda" oraz w 2019 r. od-

znaką honorową Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej".

 radom24.pl
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 Firmy przebudowujące Aleję Wojska Polskiego oraz rondo im. 
ks. Popiełuszki i odcinek ulicy Żółkiewskiego, spełniających rolę pół-
nocnej i południowej obwodnicy Radomia, zameldowały o zakończe-
niu tych inwestycji, bardzo ważnych dla połączeń drogowych Radomia 
z krajem i Europą. Duże znaczenie ma fakt, że aleja Wojska Polskie-
go biegnie wzdłuż zaawansowanego w budowie Portu Pasażerskiego 
Warszawa–Radom, który za dwa lata włączy się ruchu lotniczego. Nic 
dziwnego, że prezydent miasta Radosław Witkowski wyraził zadowo-
lenie z przeprowadzanego już odbioru technicznego inwestycji, którą 
budżet państwa wsparł sumą 93 mln zł. Za udzielaną skuteczną pomoc 
dziękuje szczególnie europosłowi Adamowi Bielanowi.

PO(D)GL ĄDY

Łącznik Radomia ze światem

Wkrótce rusza 
szpital tymczasowy

 Radom dysponował będzie wkrótce 
drugą placówką nastawioną na walkę z CO-
VID-19. Radomski Szpital Specjalistyczny 
wspomoże w tym dziele wyposażany już 
szpital tymczasowy. Przystosowanie nowe-
go obiektu Radomskiego Centrum Reha-
bilitacji do walki z koronawirusem sfi nan-
suje państwowa spółka akcyjna Totalizator 
Sportowy. Stało się to możliwe dzięki 
przyjęciu przez rząd propozycji zgłoszonej 
przez prezydenta Radomia. Nowy obiekt 
pomieści około stu łóżek. Warto dodać, że 
do tej roli przystosowywany jest też szpital 
w Iłży, prowadzony przez samorząd powia-
tu radomskiego.

 Laureatem tegorocznej nagrody Super Samorząd zostało Stowarzyszenie „Zielona Akcja” i władze samo-
rządowe Radomia. Nagrodzono je za zlikwidowanie tzw. wyspy ciepła przy ul. Kusocińskiego w Radomiu. To 
jedno z kilku docenionych w tym roku działań w kraju, za które Fundacja im. Stefana Batorego przyznała tę 
nagrodę w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, prowadzonej razem z Fundacją SocLab.
W odpowiedzi na petycję mieszkańców i organizacji pozarządowych skierowaną do Prezydenta Radomia 
ustalono, że miasto przygotowuje teren pod nasadzenia, a Stowarzyszenie ,,Zielona Akcja” wraz z innymi 
organizacjami zajmie się kupnem i wysadzeniem drzew. 26 września około 50. osób w różnym wieku wzięło 
udział w społecznym sadzeniu drzew.

 Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza wręczona. Zgodnie 
z werdyktem jury, otrzymała ją Barbara Sadurska za książkę „Mapa”. 
Wręczenie nagrody za najlepszy debiut prozatorski odbyło się pod-
czas kameralnej uroczystości w Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli. – Serdecznie gratuluję laureatce. Mamy świadomość, że od 
pięciu lat tworzymy dzieło niezwykłe, bo dziś jest to już jedna z pięciu 
najważniejszych nagród literackich w naszym kraju. To nas niezwykle 
cieszy. Z jednej strony wpływa na promocję Radomia i radomskiej 
kultury, a jednocześnie jest to nagroda wyjątkowa, bo nagroda dla 
debiutantów – powiedział podczas uroczystości prezydent Radomia 
Radosław Witkowski.

 12 listopada w powiecie zwoleńskim oddano uroczyście do użytku ostatnie przebudowane w tym roku 
drogi powiatowe: Iłża-Wólka Gonciarska i Łagów-Przyłęk. Gościem uroczystości był wicemarszałek Mazow-
sza Rafał Rajkowski. Starosta zwoleński Stefan Bernaciak podziękował mu w imieniu samorządu powiatu 
za przyznanie przez samorząd województwa mazowieckiego 250 tys. zł dotacji na realizację tych zadań. 
Podziękował również wójtom – gminy Kazanów, Teresie Pancerz-Pyrce oraz gminy Przyłęk, Eugeniuszowi 
Wolszczakowi za współudział w kosztach przebudowy. Wicemarszałek Rafał Rajkowski oznajmił, że dotacje 
na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych mają duże znaczenie 
dla samorządów, które starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i budować, czy moder-
nizować kolejne drogi dojazdowe. 

 Nazwa miesiąca podpowiada, że w listopadzie opadają z drzew 
liście. Rzadko zdarza się, żeby tak szybko opadły wszystkie. Fotka 
pstryknięta na ulicy Lubelskiej w Radomiu dowodzi, że na drzewach 
nie ujrzymy nawet jednego listka. Pomijamy drzewa iglaste, zrzuca-
jące część igliwia co cztery lata.

„Zielona Akcja” nagrodzona 
Laureatką Barbara Sadurska

Wspólne dzieło samorządowców

Zgodnie z kalendarzem


