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W RADOMSKIM MUZEUM
„Historie w torebkach zaklęte” – to nowa eks-
pozycja, na którą zaprasza Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu. Wystawa jest 
prezentacją ponad 300 torebek od początku 
XIX do XX wieku.

Zaprezentowane są torebki 
typu: pompadurki, reticule, toreb-
ki z dalekowschodnimi motywa-
mi z lat 20., gobelinowe, koraliko-
we, żakardowe, Art. Deco z płytek 
siatkowych i  kolczugowe oraz 
cały szereg innych cieszących 
oko, pięknych, często ręcznie wy-
konanych wyrobów noszonych 
przez kobiety na przestrzeni po-

nad dwustu lat. Oprócz historycz-
nych torebek europejskich zapre-
zentowane będą również torebki 
z  różnych stron świata: Afryki, 
Azji, Australii i Oceanii, Ameryki 
Północnej i Południowej.

Eksponaty pochodzą z: Mu-
zeum Narodowego w  Kielcach, 
Muzeum Okręgowego w  Rze-
szowie, Muzeum Narodowego 

w Krakowie, Muzeum Krakowa, 
Muzeum Etnografi cznego w Kra-
kowie, Państwowego Muzeum 
Etnografi cznego w  Warszawie, 
Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum 
Miasta Zgierza, Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej oraz ze zbio-
rów Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu.

Dopełnieniem ekspozycji są 
stroje damskie, adekwatne do 
czasu wykonania torebek oraz 
malarstwo z wizerunkami kobie-
cymi. Widzowie mogą podziwiać 
dzieła m.in. takich artystów jak: 
Alfons Karpiński, Józef Simmler, 
Wojciech Weiss, Leopold Horo-

witz, Stanisław Bergman, Henryk 
Czarnecki, Stefan Żechowski.

Uzupełnieniem całości są stro-
je z  kultur pozaeuropejskich, 
m.in. tradycyjne kimono ślubne 
panny młodej, zwane uchikake. 
Jest to długie i niezwykle bogato 
zdobione kimono. Prezentowane 
na wystawie jedwabne kimono 
ślubne pochodzi z  Chiba (płw. 
Boso), z  II  poł. XX wieku i  jest 
przykładem japońskiego artyzmu 
w  zdobnictwie tkanin. Elemen-
tem tradycyjnego stroju stanowi-
ły torebeczki na planie kwadratu 
ściągane u góry sznureczkiem.

 źródło: radom24.pl



2 Nr 203AK TUALNOŚCI

www.pionki.pl

Będzie zdrowo 
i ekologicznie
Bomba ekologiczna w Pionkach zostanie zlikwidowa-
na. Będzie zdrowo i ekologicznie. 18 lutego br. Gmina 
Miasta Pionki podpisała umowę z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofi nansowanie zadania pn. „Likwi-
dacja bomby ekologicznej na terenie po byłych ZTS 
Pronit w Pionkach”.

Tak nazwano, adekwatne do 
niosącego zagrożenia dla śro-
dowiska, pokłady nitrocelulozy 
zalegające w  ziemi na terenie 
po byłych Zakładach Tworzyw 
Sztucznych „Pronit” w  Pion-
kach. Zalegających jeszcze, bo do 
końca bieżącego roku mają być 
wydobyte, wywiezione i uniesz-
kodliwione. 

Przypomnijmy, że pokłady tej 
bardzo niebezpiecznej substan-
cji zostały odkryte w 2013 roku. 
Rok później rozpoczęto w Pion-
kach proces usuwania składo-
wanej w  ziemi nitrocelulozy. 
Etapami realizowano to przed-
sięwzięcie przez kolejne pięć 
lat. Usunięto i unieszkodliwiono 
łącznie ponad 1 tysiąc ton. Oce-
nia się, że do usunięcia pozosta-
ło jeszcze około 350 ton niebez-
piecznej substancji, zalegającej 

na terenie o powierzchni ponad 
2 ha. Będzie to prawdopodobnie 
ostatni etap jej wydobycia i  li-
kwidacji poważnego zagrożenia 
środowiska.

Koszt tegorocznego, ostat-
niego już etapu likwidacji 
„bomby ekologicznej” to kwota 
4.566.605  zł. W  myśl zawartej 
umowy z NFOŚiGW, Gmina Mia-
sto Pionki otrzyma dofi nansowa-
nie w wysokości 3.881.091,50 zł. 
Nitroceluloza ma zostać wydo-
byta i zutylizowana do 31 grud-
nia 2021 r.

– Przygotowujemy przetarg 
na wyłonienie wykonawcy tego 
zadania – mówi burmistrz Mia-
sta Pionki Robert Kowalczyk. – 
Realizacja przedsięwzięcia nie 
jest prosta. Prace takie w  po-
przednich latach wykonywała 
z powodzeniem fi rma z Pionek. 
Zdobyte doświadczenie wska-
zuje, że nitroceluloza musi być 
usuwana ręcznie z wykorzysta-
niem prostych narzędzi oraz 
przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności. Cieszę się, 
że wsparcia fi nansowego na re-
alizację zadania pn. „Likwidacja 
bomby ekologicznej na terenie 
po byłych ZTS Pronit w  Pion-
kach” udzieli nam Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Po kilku 
latach rozwiązywania tego bar-
dzo ważnego dla mieszkańców 
problemu, w  Pionkach będzie 
zdrowo i ekologicznie – dodaje 
burmistrz Kowalczyk. Pokłady nitrocelulozy zalegają w ziemi na terenie po byłych ZTS Pronit

Burmistrz Robert Kowalczyk

Z kart historii 
radomskiego harcerstwa
W 1926 roku, w czasie 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek, 
ustanowiono dzień 22 lutego Dniem Myśli Braterskiej, dla upamiętnienia rocznicy 
urodzin założyciela skautingu, generała Roberta Baden-Powella i jego małżonki, 
Olave. Obydwoje urodzili się tego samego dnia, choć w różnych latach, 1857 i 1889. 
Od tej pory jest to najważniejsze święto skautów i harcerzy na całym świecie.

– Z  tej okazji – napisał druh 
harcmistrz Bartosz Bednarczyk 
– łączymy się ze wszystkimi, któ-
rzy pomagają nam realizować cel 
postawiony przez Naczelnego 
Skauta: „Pozostawić ten świat 
choć odrobinę lepszym, niż go 
zastaliśmy”.

Ruch skautowy w  Radomiu 
rozpoczął się już w  1911 roku 
z  inicjatywy Henryka Bagiń-
skiego, absolwenta radomskiej 
„handlówki”. Będąc już studen-
tem Uniwersytetu Lwowskiego, 
a jednocześnie członkiem tajnej 
Organizacji Młodzieży Niepodle-
głościowej „Zarzewie”, podczas 
pobytu w  Radomiu zapropono-
wał swoim szkolnym kolegom 
zorganizowanie Tajnych Oddzia-
łów Ćwiczebnych Zwiadowców 
Polskich. Zwiadowca to dosłow-
ne tłumaczenie angielskiego rze-
czownika „scout”. O harcerzach 
zaczęto mówić dopiero w  1916 
roku. 

Nie było to łatwe zadanie, bo-
wiem władze carskie wiedziały, 
że była to tajna organizacja nie-
podległościowa, więc nielegalna 
– napisał Mirosław Mazurkiewicz 
w  opracowaniu „Blaski i  cienie 
harcerskich ognisk 1911–1996”.

W  1913 roku zorganizowano 
pierwszy obóz dla 50 skautów 
w Niekłaniu, w dobrach hr. Pla-
tera. Następny obóz zorganizo-
wano w Policznie i bezpośrednio 
z niego wielu skautów zgłosiło się 
do służby w Legionach Polskich. 
Był to rok 1914. Rozpoczęła się 
I wojna światowa. Wielu skautów 
służyło tak w szeregach Legionów 
Polskich, jak i później w Wojsku 
Polskim w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 roku.

Realizowali założenia, jakimi 
kierował się twórca skautingu, 
Robert Baden-Powell:

1) Wszyscy młodzi chłopcy ma-
rzą o  szczególnych przygodach 
w kra¬jach pierwotnych, na łonie 

natury dzikiej. Świadczy o  tym 
ulubiona ich lektura: Mayne-Reid, 
Aimard, Juliusz Verne. Powodze-
nie tych autorów nie wyczerpuje 
się, bo podtrzymują je pokolenia 
młodzieży, jedno za drugim.

2) Wojna współczesna wymaga 
ludzi urobionych, pełnych inicjaty-
wy, zdolnych do walczenia w sze-
regach rozsypanych i  znających 
dobrze sposoby wywiadowcze.

3) Wszyscy młodzieńcy angiel-
scy lubią sport.

Umiłowanie przygody, hart du-
cha i tężyzna sportowa to podsta-
wa, tak dawniej, jak i dziś, skau-
tingu i harcerstwa. Baden-Powell 
nie pomylił się, a jego idea ruchu 
młodzieżowego przetrwała do 
dziś w  prawie niezmienionej 
formie.

 JaL
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218 milionów 
złotych

Szpitale zatrudniają

to kwota pozyskana dodatkowo 
do budżetu Powiatu Radomskiego 
w 2020 roku. To absolutna zmiana 
ilościowa i jakościowa w ponad 
20-letniej historii samorządu po-
wiatowego. 

W ciągu 12 miesięcy 2020 roku nowy Zarząd 
Powiatu wraz ze starostą Waldemarem Trel-
ką pozyskał ze środków zewnętrznych… drugi 
budżet powiatu. 
Najwięcej z tej puli to środki, które na wniosek 
Starosty Radomskiego otrzymał Powiatowy 
Urząd Pracy: 
  ponad 131 milionów złotych w ramach Tar-

czy Antykryzysowej dla przedsiębiorców,
  ponad 33 miliony złotych z unijnego progra-

mu Europejski Fundusz Społeczny na akty-
wizację osób bezrobotnych. 

Szpital w Pionkach 
zatrudni: lekarzy chorób 
wewnętrznych, okulistyki, 
dermatologii, kardiologii 
i chirurgii, diagnostów 
w Pracowni Serologicznej 
i Pracowni Diagnostyki 
Laboratoryjnej, pielęgniar-
ki, opiekunów medycznych, 
ratowników medycznych.
Szpital w Iłży zatrudni 
lekarzy o specjalnościach: 
chirurg, ortopeda, aneste-
zjolog, ginekolog, psychia-
tra i okulista.

Oprócz tego pozyskano: 
  ponad 27 milionów złotych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych
  ponad 16 milionów z Funduszu Dróg Samorządowych 
  ponad 2,9 miliona złotych od innych samorządów 

z powiatu na zadania drogowe
  ponad 2,9 miliona złotych na budowę Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowi-
cach 

  ponad 1,4 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa na zakup sprzętu i wyposażenia dla nowego 
szpitala, który powstaje w Pionkach.

Coraz lepsza kondycja 
szpitali w Pionkach oraz Iłży

Waldemar Trelka, starosta radomski: 
– Po raz pierwszy od wielu lat Powiat Ra-
domski nie musiał pokrywać strat fi nan-
sowych obu szpitali. W uzyskaniu dodat-
niego wyniku fi nansowego pomogło wiele 
czynników, a ostatnio również dodatkowe 
fi nansowanie w ramach przeciwdziałania 
epidemii koronawirusa. Zdajemy sobie 
sprawę, że uzyskanie dodatnich wyników 
na wolnym rynku usług medycznych może 

być znacznie trudniejsze. Dlatego jako nowy Zarząd Powiatu pro-
wadzimy wielki program inwestycyjny w obu placówkach.

– Chcemy, aby nasze szpitale 
były wybierane przez lekarzy 
i pacjentów jako dobre miejsce 
do pracy oraz leczenia w nowo-
czesnych warunkach. To wizja, 
która powinna spełnić się jesz-
cze w  tej kadencji samorządo-
wej – mówi Waldemar Trelka, 
starosta radomski. 

Uzdrowienie powiatowych szpi-
tali było jednym z głównych zadań 
nowego Zarządu Powiatu Radom-
skiego po wyborach samorządo-
wych w 2018 roku. Najważniejszą 
okazała się zaś decyzja o budowie 
nowego szpitala w Pionkach. 

W  2019 roku postanowiono 
rozpocząć prace od wzniesienia 
pawilonu zabiegowego. Jego bu-
dowę fi nansuje głównie budżet 
Powiatu Radomskiego. Dużą 
część środków przekazano z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, a  także bezpośrednio 
z budżetu państwa (głównie na 
potrzeby zakupów nowoczesne-
go wyposażenia medycznego).

Nowy szpital w Pionkach 

W pawilonie zabiegowym znaj-
dą się oddziały chirurgiczny i gi-
nekologiczny, a także izba przyjęć, 
poradnie specjalistyczne, nocna 
i świąteczna pomoc lekarska oraz 
diagnostyka, wyposażona w urzą-
dzenie rentgenowskie, USG oraz 
tomograf komputerowy. 

Budowa pawilonu, rozpoczęta 
w sierpniu 2020 roku, przebiega 
zgodnie z założonym harmono-
gramem. Obiekt jest już w pełni 
zadaszony, zamontowano w nim 
okna, trwają pierwsze prace wy-
kończeniowe, w  tym budowa 
ścian działowych.

Drugi etap zakłada budowę 
drugiego pawilonu, czyli zacho-
wawczego, gdzie będą mieścić 
się oddział wewnętrzny oraz 
oddział rehabilitacji. Ostatni, 
trzeci etap zakłada rewitalizację 
przedwojennego budynku obec-
nej chirurgii, gdzie ma przenieść 
się między innymi administracja 
oraz kompleksowe zagospodaro-
wanie całego terenu.

Modernizacja szpitala w Iłży

Szpital w  Iłży jest również 
przedmiotem troski władz Po-
wiatu Radomskiego. W 2019 roku 
otrzymał on z budżetu Powiatu 
Radomskiego środki o wartości 
ponad 4 milionów złotych.

 Dzięki temu placówka zreali-
zowała przebudowę i moderni-
zację Bloku Operacyjnego oraz 
Działu Chirurgicznego Ogólnego. 
Tylko w 2020 roku fi nansowanie 
placówki wyniosło ponad 3,7 mi-
liona złotych. 

Największą inwestycją była 
kontynuacja prac przy prze-
budowie i  modernizacji Bloku 

Operacyjnego i  Działu Chirur-
gicznego Ogólnego. Zakupiono 
też nowy agregat prądotwórczy, 
konieczny do zabezpieczenia 
działalności szpitala w przypad-
ku awarii prądu, oprócz tego zo-
stały wymienione windy osobo-
wa i towarowa wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

Na 2021 rok zaplanowano 
kolejne nakłady, w tym zakupy 
sprzętu i aparatury medycznej 
dla Bloku Operacyjnego i  Pra-
cowni Endoskopii. Ma zakoń-
czyć się całkowita przebudowa 
i modernizacja Bloku Operacyj-
nego i  Działu Chirurgicznego 
Ogólnego.

Budowa pierwszego pawilonu szpitala w Pionkach ma zakończyć się w sierpniu 2021 r.

Szpital w Iłży od 3 lat przechodzi gruntowną modernizację
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Budżetowe priorytety

Lewica jest w Sejmie, 
będzie też w samorządach

Poprawa stanu ulic w mieście, likwidacja zagrożenia ekologicznego, kontynuacja 
programu Zielone Pionki, budowa mieszkań komunalnych, poprawa warunków 
nauki w Szkole Muzycznej, remonty obiektów miejskich to niektóre z zadań zapla-
nowanych w budżecie miasta Pionki na rok 2021.

W poniedziałek 22 lutego Rada 
Miasta Pionki jednogłośnie przy-
jęła budżet miasta na 2021 rok. 
Zaplanowano wydatki miasta na 
ponad 92,6 mln zł, w tym blisko 
16 mln zł z przeznaczeniem na 
inwestycje.

– Stan ulic w mieście na pew-
no w tym roku ulegnie znacznej 
poprawie – mówi Robert Kowal-

czyk burmistrz Pionek. – Wśród 
tzw. zadań drogowych zaplano-
waliśmy m.in. przebudowę ulic 
Słowackiego i Krzywej, poprawę 
stanu chodników dla pieszych 
i nawierzchni ulic Dębowej, Marii 
Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, 
wykonanie zatok parkingowych 
w  ul. Bohaterów Studzianek 
i Konopnickiej. Ponadto dofi nan-

sujemy przebudowę dróg powia-
towych przebiegających przez 
Pionki, a  są to ulice Spacerowa 
i Polna oraz wojewódzkich w uli-
cach Mickiewicza i Kozienickiej. 
Zaplanowaliśmy też wykonanie 
w tym roku projektu przebudo-
wy ul. Kościuszki. Tu warto za-
znaczyć – dodaje burmistrz – że 
złożyliśmy wnioski o dofi nanso-
wanie ze środków zewnętrznych 

wykonania projektów przebudo-
wy ul. Targowej i Alei Lipowych, 
a  także targowiska miejskiego 
i  budowy mieszkań komunal-
nych, których w Pionkach braku-
je, a od 30 lat nie były budowane. 
Obok koniecznych remontów 
budynku po Centrum Aktywno-
ści Lokalnej oraz pawilonu spor-
towego na miejskim stadionie, 
mamy w planie na ten rok prace 
adaptacyjne w budynku po byłym 
gimnazjum pod potrzeby Szkoły 
Muzycznej i miejskiej biblioteki. 
Tu też liczymy na dofi nansowanie 
zewnętrzne. Obok budynku znaj-
duje się profesjonalne zaplecze 
sportowe, boisko Orlik, bieżnie 
i sala gimnastyczna. To baza, któ-
rą chcemy wykorzystać do stwo-
rzenia tam centrum sportowego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kontynuować będziemy też pro-
gram Zielone Pionki. Będą nowe 
nasadzenia zieleni i  powstaną 
kolejne miejsca przeznaczone 
do rekreacji. Jednak najpoważ-
niejszą inwestycją, która raz na 
zawsze powinna rozwiązać pro-
blem bezpiecznego środowiska 
jest likwidacja pokładów nitro-
celulozy zalegającej w ziemi na 
terenie po byłych ZTS Pronit. Na 
realizację tego zadania otrzyma-
my dofi nansowanie z NFOŚiGW. 
W tym roku będziemy też kon-
tynuować inwestycje rozpoczęte 
w  roku ubiegłym. Mam wielką 
nadzieję, że tak jak w 2020 roku, 
tak i  w  tym, pandemia wirusa 
COVID-19 nie przeszkodzi nam 
w  realizacji zadań inwestycyj-
nych – dodaje burmistrz Kowal-
czyk.

Burmistrz Miasta Pionki 
Robert Kowalczyk

Budynek po byłym gimnazjum będzie adaptowany dla potrzeb Szkoły Muzycznej

Lodowisko przy budynku po byłym gimnazjum to jeden z elementów 
istniejącej tam bazy sportowej

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Radomiu 
uchylił rąbka tajemnicy, informując, że to poseł Arkadiusz Iwaniak, przewodniczący 
Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej zaproponował, by inicjatywę odwiedzenia wszyst-
kich powiatów w Polsce rozpocząć od Mazowsza. Poprosiliśmy więc o wypowiedź 
Arkadiusza Iwaniaka, również uczestniczącego w tej konferencji prasowej.

– Tak rzeczywiście było. Dziś 
rozpoczęliśmy tę kampanię, re-
alizującą postulaty zgłaszane 
przez młodą generację na Kra-
jowej Konwencji, domagającej 
się m.in. łatwiejszego dostępu 
do tanich mieszkań, placówek 
leczniczych i  edukacji, także 
seksualnej. Od siebie dodam, że 
tak jak wróciliśmy do Sejmu RP, 
chcemy wrócić do samorządów. 
Zaczynamy od kontaktów z  sa-
morządowcami. Dzięki inicjaty-
wie przewodniczącego Daniela 
Olszewskiego, już dzisiaj odbyli-
śmy spotkanie ze starostą grójec-
kim. Rozmawialiśmy z nim m.in. 
o rządowym funduszu inwestycji 
lokalnych, o którym po wyborze 
prezydenta zrobiło się dziwnie 
cicho. Do Radomia jechaliśmy, 
by zobaczyć pięknie zmoderni-
zowaną siedzibę SLD, no i pięk-
ny Radom. Moje serce jest, nie 
kryję, bliskie miastu Płock, skąd 
się wywodzę. Ale jako przewod-
niczącemu SLD na Mazowszu, 

również bliskie są Radom i cała 
Ziemia Radomska. 

Konferencję odbyliśmy 
w  zmodernizowanej, funkcjo-
nalnej siedzibie, sfinansowa-
nej przez władze krajowe SLD. 
Dziękuję wszystkim członkom 
i sympatykom skupionych wokół 
przewodniczącego SLD Waldka 
Kaczmarskiego, którzy dopo-

mogli w realizacji tej inicjatywy. 
Waldek ułatwił nam też kontakt 
z prezydentem Radosławem Wit-
kowskim. Prezydent pamięta, że 
SLD i Wiosna wsparły jego kan-
dydaturę w II turze wyborów sa-
morządowych. Rozmawialiśmy 
rzecz jasna o radomskiej służbie 
zdrowia, mieszkaniach, lotnisku 
oraz pomocy dla małych i śred-
nich fi rm. Za parę minut udajemy 
się do Kozienic, gdzie spotkamy 
się z  przedstawicielami szpita-
la. Jego dyrektorem jest prze-
wodniczący kozienickiego SLD 
Roman Wysocki. Spotkaliśmy 
się też z przedstawicielami SLD 
z powiatów subregionu radom-
skiego i Radomia. W najbliższym 
czasie odwiedzimy powiaty w re-
jonie Siedlec, Ostrołęki i pewnie 
Płocka, by zapoznać się i wymie-
nić poglądy na temat problemów 
występujących w tych rejonach 
Mazowsza. W tym pięknym lo-
kalu z przedstawicielami Lewicy 
i samorządowcami będziemy się 

spotykać częściej. W tym celu zo-
stała zmodernizowana. 
 A propos Nowej Lewicy. Jakoś cicho 

o zapowiadanej realizacji kalendarzo-
wych ustaleń…

– Procedura sądowa rozpoczę-
ła się przed rokiem. Projekt sta-
tutu Nowej Lewicy jest złożony 
w sądzie. Został zaskarżony z po-
wodu pandemii, procedura bar-
dzo się przedłuża. Chcielibyśmy 
mieć to wszystko już za sobą, by 
w oparciu o prawo włączyć się do 
skutecznego załatwiania potrzeb 
lokalnych mieszkańców wszyst-
kich powiatów i gmin Mazowsza.
 Może ktoś jest zainteresowany prze-

dłużaniem procedury sądowej…
– Nie wiem, choć osobą naj-

częściej wypowiadająca się na te-
mat podziału administracyjnego 
Mazowsza jest poseł PiS Marek 
Suski, wybrany w okręgu radom-
skim. On chciałby do tego dopro-
wadzić, choć, jak sie orientujemy, 
nie ma jeszcze żadnego projektu, 
ani żadnej decyzji. Podział byłby 
bardzo trudnym, skomplikowa-
nym procesem bez względu na to, 

czy siedzibą domniemanego po-
zawarszawskiego województwa 
byłby Radom, Siedlce czy Płock. 
W  mojej opinii jest to przejaw 
prowincjonalizmu dyktowanego 
rozumowaniem, że skoro mar-
szałek Mazowsza i  większość 
radnych Sejmiku, reprezentują 
większość niezwiązaną z  PiS, 
to spróbujemy pozbawić ich tej 
władzy przez podział w  trakcie 
trwania kadencji. Jest to bardzo 
głupie i niedemokratyczne rozu-
mowanie. Samorząd powinien 
być odpolityczniony i realizować 
potrzeby mieszkańców poszcze-
gólnych subregionów Mazowsza. 
Wyobraźmy sobie, jak dokonać 
podziału Kolei Mazowieckich czy 
szpitali samorządowych Mazow-
sza, w tym klinicznych, zlokali-
zowanych w Warszawie. Podział 
statystyczny, umożliwiający pra-
widłowe wykorzystywanie środ-
ków unijnych został wprowa-
dzony już dawno. Jesteśmy już 
na półmetku kadencji Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 

 Rozmawiał: MK

Poseł Arkadiusz Iwaniak

Spotkanie z prezydentem Radosławem Witkowskim
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Nie ma rozwoju 
bez inwestycji
Powierzchnia wynosząca 95 km kw., w tym 8335 ha użyt-
ków rolnych i niespełna 10 tysięcy mieszkańców umiejsca-
wiają Gminę Wierzbica wśród gmin rolniczych. Wierzbica 
powróciła do statusu gminy rolniczej, gdy została zatrzyma-
na w rozwoju przemysłowym przez likwidację Cementowni 
Wierzbica i bazujących na jej produkcie Zakładów Wyrobów 
Azbestowo-Cementowych, czy fi rm transportowych.

Działające obecnie na terenie 
gminy 503 podmioty gospodar-
cze tylko w niewielkim stopniu 
rekompensują straty dotyczące 
głównie miejsc pracy i wsparcia 
finansowego corocznych bu-
dżetów gminy. W  niedostatku 
środków rozwojowych, inwe-
stycyjnych doszukać się moż-
na w  dużym stopniu przyczyn 
krytycznych uwag pod adresem 
władz gminy, wypowiadanych na 
sesjach.

Taka atmosfera towarzyszyła 
także obradom styczniowej sesji 
Rady Gminy uchwalającej budżet 
na 2021 rok. Przysłuchiwałem się 
jej obradom zdalnie. Po przejrze-
niu w podobny sposób przyjętej 
uchwały budżetowej i załączni-
ków do niej, zwróciłem uwagę 
na wielkość środków majątko-
wych w  dochodach gminy i  jej 
wydatkach. 

W  dochodach uchwalonego 
jednym głosem przewagi budże-
tu Gminy Wierzbica, wynoszące-
go ponad 50 mln zł, tzw. dochody 
majątkowe wynoszą tylko około 
862 tys. zł. W wydatkach gminy, 
wyższych w  bieżącym roku od 
dochodów o 3 mln zł, uchwalo-
na przez radnych kwota wydat-
ków majątkowych wynosi około 
2,5 mln zł. Jest znacznie większa 
od pozycji uwzględnionej w do-
chodach, lecz czy wystarczająca?

Okazuje się, że około 1,2 mln zł, 
czyli prawie połowę tej sumy, 
przeznacza się na gospodarkę 
odpadami komunalnymi, czyli 

na budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), w  wysokim stopniu 
dotowanego, wraz z Gminą Ko-
wala, która rozlicza to zadanie 
fi nansowo.

Skuteczne pozyskiwanie dota-
cji zewnętrznych jest dla gminy 

Wierzbica zadaniem niezwykle 
ważnym. Dlatego Wójt Zdzisław 
Dulias z  dużym zadowoleniem 
przyjął decyzję Ministerstwa 
Sportu przyznającą gminie 
Wierzbica prawie 640 tys. zł 
wsparcia remontu sal gimna-
stycznych w  PSP Wierzbica 

Wójt Zdzisław Dulias w swoim biurze

Siedziba Urzędu Gminy Wierzbica

i  PSP w  Rudzie Wielkiej. Łącz-
na wartość realizacji zadania to 
prawie 1,28 mln zł. Warto dodać, 
że obydwie sale gimnastyczne 
zostały zbudowane w latach 60. 
XX wieku jako obiekty sportowe 
szkół „Tysiąclatek”. Wznoszono 
te szkoły w  ramach obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 130 tys. zł przeznacza gmina 
w tym roku na przebudowę cią-
gu pieszo-jezdnego, łączącego 
ulice Głowackiego i Partyzantów 
w Wierzbicy, oraz 120 tys. zł – na 
przebudowę drogi wewnętrznej 
i  budowę miejsc postojowych 
obsługujących Dom Pomocy 
Społecznej, SPZOZ i  Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy 
w Wierzbicy. Dodatkowo na re-
alizację zadania zmieniającego 
przeznaczenie budynku po tzw. 
„małej szkole” w Wierzbicy, przy-
stosowującego go na przedszkole 
zapisano w budżecie 250 tys. zł.

 Korzyści mieszkańcom gminy 
przynosi też współpraca z inny-
mi samorządami. W roku 2020 
samorząd gminy wsparł budowę 
drogi powiatowej Wierzbica – 
Modrzejowice kwotą 617 tys. zł. 
Ta inwestycja o wartości ponad 
6,4 mln zł została przekazana 
do użytku 14 grudnia ub. roku. 
Obecnie samorząd powiatowy 
opracowuje projekt przebudowy 
drogi wraz ze ścieżką rowerową 
prowadzącej z  Gębarzewa do 
Polan. Gmina Wierzbica będzie 
uczestniczyć w  tym przedsię-
wzięciu.

Na oświetlenie ulic, placów 
i  dróg zarezerwowano w  bu-
dżecie 153 tys. zł, z  czego np. 
37  tys.  zł na lepsze oświetlenie 
ulic w Sołectwie Osiedle. Na in-
stalację oświetlenia ulicznego 
wzdłuż ul. Akacjowej i Granicz-
nej w  Rudzie Wielkiej przewi-

dziano odpowiednio 26 tys. zł 
i 10 tys. zł.

Pożyteczną inicjatywą są za-
dania realizowane w ramach bu-
dżetu sołeckiego, wspieranego 
w 2021 roku przez budżet gminy 
kwotą prawie 500 tys. zł. Sołectw 
jest 17. Wyłaniają one rady sołec-
kie w  wielu wypadkach bardzo 
inicjatywne oraz kolektywnie 
wraz z mieszkańcami decydujące 
o przeznaczeniu funduszu. Przy-
znawane przez gminę wsparcie 
wielkości kilku czy kilkunastu ty-
sięcy złotych wzbogacają środka-
mi z innych źródeł lub czynami 
obywatelskimi. Sołectwo Rzecz-
ków przeznacza kilka tysięcy 
złotych na zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej, 
na część rekreacyjno-sportową. 
W  Pomorzanach przeznaczą 
pieniądze na zakup wyposażenia 
i materiałów dla świetlicy wiej-
skiej. W Suliszce chodzi o zakup 
traktorka ogrodowego, potrzeb-
nego do pielęgnacji zieleni. Rada 
Sołectwa Zalesice zakupi sprzęt 
sportowy sprzyjający zdrowe-
mu trybowi życia. W Zalesicach 
Kolonii budują altanę na działce 
gminnej. W  Wierzbicy Kolonii 
zdecydowali się na zakup wypo-
sażenia dla Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej.

 Na zakończenie przytaczam 
fakt wymagający zastanowienia. 
Gmina Wierzbica w 2021 r. wyda 
około 18 mln zł na utrzymanie 
placówek oświatowych, nato-
miast subwencja oświatowa, jaką 
na ten cel otrzymuje, ma wynieść 
około 10,5 mln zł. Widać wyraź-
nie, w  jakim stopniu zbyt mała 
subwencja państwowa przyzna-
na na utrzymanie oświaty ogra-
nicza możliwości inwestycyjne 
Gminy Wierzbica w 2021 r. 

 Mieczysław Kaca

Uroczystość przekazania do użytku drogi powiatowej Wierzbica–Modrzejowice. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonują od lewej: Zdzisław Dulias – wójt gminy Wierzbica, Waldemar Trelka – starosta radomski, 
Małgorzata Winiarska przew. Rady Gminy i Marek Suski – poseł na Sejm RP Zasłużone podziękowania
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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, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
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

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja solidności. Zadzwoń 

już dziś! Całodobowe usługi adresujemy do fi rm, biur, rodzin i singli. Szyb-
kie, sprawne, tanie i  bezpieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także 
z windami. Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie ustalonej 
ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: punktualność i dostęp-

ność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U Nikosia” Janusz Monczyński dzia-
ła od 2012 roku. Dysponuje pojazdami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 
7 m³ do 50 m³, w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sejmu RP w Warsza-
wie. 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: 

U NIKOSIA

KUPIĘ
MIESZKANIE
tel. 574 534 999

WÓJT GMINY RADZANÓW

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Radzanowie

Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów

będzie wywieszony 

w dniach od 25 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
 PRZEZNACZONEJ W UŻYCZENIE

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości 

położonej w obrębie Bukówno, gmina Radzanów, 

oznaczonych nr ewid. 359/1

 przeznaczonej w użyczenie

 i objęty jest Zarządzeniem Nr 15/2021 

Wójta Gminy Radzanów 

z dnia 24 lutego 2021 r.

Wójt Gminy
Sławomir Kruśliński
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O G Ł O S Z E N I E

WOKÓŁ NAS

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 25 lutego 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bartodzieje, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 
ust. 2 i 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 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą Nr LIV/245/2018 Rady Gminy Jastrzębia 
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bartodzieje,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Bartodzieje, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 04.03.2021 r. 
do 25.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, pokój nr 7, 
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00–16.00 wtorek-piątek 7.00–15.00, 
a także zostanie opublikowany na stronie: www.bip.jastrzebia.pl w zakładce Za-
gospodarowanie przestrzenne.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. 
terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 
12.03.2021 o godz. 15.30 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W dniu 
dyskusji na stronie www.bip.jastrzebia.pl. zostanie opublikowany link odsyłający do 
spotkania w formie online, na którym będzie możliwe zabieranie głosu, zadawanie 

pytań i składanie uwag. Dokładna instrukcja dotycząca instalacji i konfi guracji pro-
gramu, za pośrednictwem którego odbędzie się dyskusja, oraz zdalnego włączenia 
się do dyskusji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego 
ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przed-
miotowym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie (Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 
26-631 Jastrzębia) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: 
urzad@jastrzebia.pl lub na adres skrytki ePUAP: /2vamy9i90j/SkrytkaESP, kierując 
je do Wójta Gminy Jastrzębia. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2021 r.
Uwagi niespełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jastrzębia.
Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym in-

formuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Jastrzę-
bia: www.bip.jastrzebia.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia (Jastrzębia 
110, 26-631 Jastrzębia).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych oso-
bowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania 
aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której 
dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Wójt Gminy Jastrzębia

Niższe oferty 
na budowę masztu

Na Gołębiowie trwają 
konsultacje społeczne

Oferty fi rm starających się o budowę masztu teleko-
munikacyjnego na lotnisku w Radomiu, zostały otwar-
te. Termin zakończenia budowy nowego portu, według 
zapewnień Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze”, jest niezagrożony.

Do 25 lutego potrwają konsultacje społeczne dotyczące przebudowy układu 
drogowego w okolicach odcinka ulicy Zbrowskiego. W sobotę odbyło się drugie 
spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowanej koncepcji usprawnienia 
ruchu w rejonie osiedli Gołębiów I i Gołębiów II.

Obie oferty na budowę masztu 
telekomunikacyjnego, nie prze-
kraczają kwoty 1 mln 340  700 
złotych, przeznaczonej na inwe-
stycję. Firma Heli Factor z War-
szawy jest gotowa zrealizować 
projekt za 324 710 złotych, na-
tomiast tylko 10 tys. złotych 
droższa jest propozycja również 
stołecznej Gelco. To oznacza, że 
nie powinno być żadnych pro-
blemów z  fi nansowaniem tego 
przedsięwzięcia.

Heli Factor została wcześniej 
wybrana do realizacji oświetle-
nia nawigacyjnego na lotnisku 
w Radomiu. W przypadku prze-
targów dotyczących budowy 
sieci energetycznej, kanalizacji 
deszczowej, zbiorników reten-
cyjnych, a  także budowy dróg 
technicznych i  patrolowych, 
przedłużono termin przyjmo-
wania ofert. – Pogoda nie ułatwia 
nam życia, ale na razie wszystko 
się mieści w harmonogramie – 
uspokaja Piotr Rudzki, rzecznik 

Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”.

Finiszuje budowa terminala, 
gdzie wykonywane są już prace 
instalacyjne i  wykończeniowe. 
Ostatnim etapem będzie montaż 
urządzeń do kontroli bagaży i in-
nych urządzeń związanych z bez-
pieczeństwem. Na maj 2022 roku 
wyznaczono jeszcze zakończenie 
montażu świateł na pasie star-
towym i  płytach postojowych. 
Gotowość do użytkowania cy-
wilnego drogi startowej zostanie 
ogłoszona 28 czerwca 2022 roku.

 źródło: radom24.pl

– To część miasta, w której 
natężenie ruchu jest bardzo 
duże. W  godzinach szczytu 
trudno jest wyjechać z osiedli. 
Dlatego opracowaliśmy kon-
cepcję, która ma te problemy 
rozwiązać. Oczywiście prze-
budowy wymaga sama ulica 
Zbrowskiego, ale planujemy 
stworzyć także kilka nowych 
połączeń. To ma być alterna-
tywa dla kierowców. Chcemy, 
by chociaż część ruchu została 
przekierowana na inne ulice, 
w tym na planowaną trasę N–S. 
W tegorocznym budżecie Miej-
skiego Zarządu Dróg i Komuni-
kacji są pieniądze na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. 
Najpierw chcemy jednak po-
znać opinie radomian, dlatego 
ogłosiliśmy konsultacje spo-
łeczne – mówi wiceprezydent 
Mateusz Tyczyński.

Proponowane rozwiąza-
nia to: budowa nowego połą-
czenia z  ulicą Żółkiewskiego 
w  rejonie ulicy Chodowicza 

umożliwiającego skręty w  pra-
wo, przedłużenie ulicy Rapac-
kiego od Chodowicza do Zbrow-
skiego, przedłużenie ulicy Orląt 
Lwowskich do osiedla Symfonia 
w pobliżu kościoła oraz budowa 
połączenia ulicy Andersa z Gołę-
biowską w pobliżu trasy N–S.

Konsultacje społeczne w spra-
wie zaproponowanych rozwią-

zań potrwają do 25 lutego. Uwagi 
i opinie można zgłaszać w formie 
elektronicznej poprzez nadesła-
nie wypełnionej ankiety pod ad-
resem: konsultacje@umradom.pl. 
Można też wypełnić ankietę 
w  formie papierowej i  wrzucić 
do urny przy wejściu do Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30.

 UM Radom
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 Wstępne podliczenie wykazuje, że w 29. Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w regionie radomskim zebrano 898 419 
zł. Za kilka tygodni, po podliczeniu wszystkich wpływów, okaże się 
być może, że wpływy przekroczą 1 mln złociszy. Zaangażowanie wo-
lontariuszy i sztabów było bardzo duże, ale pandemia spowodowała 
utrudnienia. Powiat przysuski w tym roku nie uczestniczył w zbiórce. 
W powiecie radomskim nie włączył się do wspólnej gry sztab z Je-
dlni-Letnisko, w grójeckim – gminy Nowe Miasto. Zebrana suma 
wesprze tym razem zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngolo-
gii i diagnostyki głowy. Po wstępnym podliczeniu wyników okazało 
się, że w Radomiu zebrano około 290 tys. zł, w  powiecie grójeckim 
– 231 tys. zł, radomskim – 78 885 zł, kozienickim – 68 tys., szydło-
wieckim – 62 966 zł, zwoleńskim – 61 952, białobrzeskim – 58 277, 
a lipskim – 48 555 zł.

 W Radomiu, przy ul. Żeromskiego 94 (II piętro), otwarto biuro Ko-
alicji Polskiej, spełniające rolę jej klubu. W uroczystości wzięli m.in. 
udział posłowie: Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes PSL i Mirosław 
Maliszewski oraz Stanisław Mordak – w poprzedniej kadencji poseł 
Kukiz 15.Więcej na: facebook.com/tygodnikradomski.

 Wystawa przygotowana przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, we współpracy z innymi placówkami muzealnymi, przy-
bliża współczesnym upodobania pań na przestrzeni dwu ostatnich 
wieków. W sposób niezamierzony można je porównać z tajemniczą 
zwartością o wiele pojemniejszych torebek pań uczestniczących w wer-
nisażu. Więcej na temat wystawy na facebook.com/tygodnikradomski.

 Mgr inż. Michał Solecki, pracownik cenio-
nej radomskiej fi rmy RADWAG jest jednocze-
śnie doktorantem Uniwersytetu Techniczno-
-Humanistycznego. Przygotowuje pracę pod 
kierunkiem dr hab. prof. UTH Tadeusza Szu-
miaty. Młody naukowiec zanotował sukces 
o  dużym znaczeniu w  światowej metrologii 
masy. Chodzi o  skonstruowany przez niego 
niezwykle precyzyjny automatyczny kompa-
rator (NANO.AK-500) o rozdzielczości 10 nano-
gramów, wykorzystujący także układy elektro-
magnetyczne stosowane przez amerykańską 
agencję kosmiczną NASA. Dzięki temu zaist-
niała możliwość osiągania niebywałej precyzji 
przez mikrowagi stosowane w przemyśle far-
maceutycznym, kosmetycznym, jubilerskim 
lub badaniach zapobiegających korozji metali. 
Na zdjęciu: grafi ka o osiągnięciu Michała So-
leckiego w wydaniu angielskim.

 Para Prezydencka – An-
drzej Duda i Pierwsza Dama 
Agata Kornhauser-Duda 
gościli w  Radomiu. W  Sali 
Koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych wręczyli Nagro-
dy Prezydenta Rzeczypospo-
litej „Dla Dobra Wspólnego” 
(V edycja), przyznawane oso-
bom, organizacjom i instytu-
cjom realizującym misję nie-
sienia drugiemu człowiekowi 
dobra. W kategorii Człowiek-lider laureatem został Jakub Wachnicki z Jedlni-Letnisko – ratownik 
medyczny, strażak ochotnik, żołnierz – organizator akcji „Świadomość = Życie”. W kategorii Dzieło, 
przedsięwzięcie – projekt” została uhonorowana nagrodą licząca tysiące uczestników Nieformalna 
Grupa Pomocy „Widzialna Ręka” z Radomia. Na wyróżnienie w  tej kategorii zasłużył Radomski Bank 
Żywności. Na zdjęciu: Para Prezydencka z laureatami. Więcej na: facebook.com/tygodnikradomski.

PO(D)GL ĄDY

Efekty 29. Finału…

Gościna 
Pary 
Prezydenckiej

Druga młodość Lewicy

Jego pasją – mikrowagi

Klub Koalicji Polskiej

„Historie w torebkach zaklęte”

 Na przekór koronawirusowi, nie czekając na pojawienie się bardziej wyrazistych zwiastunów wio-
sny, Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczął kampanię spotkań, które mają objąć wszystkie powiaty 
w Polsce. O takim zamiarze poinformował 22 lutego, na konferencji prasowej w zmodernizowanej 
siedzibie radomskiego SLD, Włodzimierz Czarzasty, Przewodniczący Rady Krajowej SLD/Lewica, 
jednocześnie wicemarszałek Sejmu RP. Towarzyszyli mu dwaj inni posłowie lewicy – Marcin Kulasek, 
Sekretarz Generalny SLD i Arkadiusz Iwaniak, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej 
SLD. Goście zwierzyli się, że zdopingował ich, potwierdzony także sondażami społecznymi, wzrost 
zainteresowania polskiej młodzieży poglądami głoszonymi przez Lewicę. Gości, wraz Waldemarem 
Kaczmarskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej SLD przyjął prezydent Radomia Radosław Witkowski. 
Podobne pożyteczne spotkania przedstawiciele SLD odbyli w poniedziałek w Grójcu i Kozienicach. Na 
zdjęciu: Przedstawiciele SLD na konferencji prasowej w Radomiu. Więcej na str.  4.


