
nr
  2

07
 • 

R
A

D
O

M
 • 

30
.V

I. 2
02

1

ga
ze

ta
 b

ez
pł

at
na

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiIS

SN
 2

71
9-

75
14

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

  XXX Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe    2

  Ponad 75 milionów 
na inwestycje…    3

  Mimo przeszkód, 
w ciągłym rozwoju    5

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

  Jacek Malczewski 
a bezpieczeństwo   7

  Po(d)glądy   8

TAK 
DLA WÓJT 
TERESY PANCERZ-PYRKA
21 czerwca w pełnym 15-osobowym składzie 
obradowała sesja absolutoryjna Rady Gminy 
w Kazanowie. Obrady prowadził 
jej przewodniczący Szymon Woliński.

Sesję rozpoczęła debata nad 
przedstawionym Raportem o sta-
nie Gminy, zakończona przyję-
ciem uchwał w tym udzieleniem 
Pani Wójt wotum zaufania.

W następnych punktach radni 
zatwierdzili sprawozdania fi nan-
sowe, w tym tzw. skonsolidowane 
oraz wykonanie budżetu Gminy 
za 2020 rok.

Po przedstawieniu opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
o  sprawozdaniu z  wykonania 
budżetu gminy, wniosku Komisji 
Rewizyjnej o  udzielenie absolu-
torium dla Wójta Gminy oraz po-
zytywnej opinii RIO w tejże spra-
wie, radni głosowali nad uchwałą 

o  udzieleniu absolutorium dla 
Wójta Gminy z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu.

Za przyjęciem uchwały w  tej 
ważnej sprawie głosowało 14 rad-
nych. Jeden wstrzymał się od głosu.

Czerwcowa absolutoryjna 
sesja Rady Gminy Kazanów to 
jedna z najważniejszych w roku. 
Po zakończeniu debaty nad ra-
portem udzielono Wójt Gminy 
wotum zaufania. Był więc po-
wód do dumy i do świętowania 
Radni i pracownicy Urzędu Gmi-
ny pogratulowali Pani Wójt Te-
resie Pancerz-Pyrka, wręczając 
jej bukiet kwiatów. Nie zabrakło 
uśmiechu i radości. Wójt Teresa Pancerz-Pyrka

kazanów.pl

W Urzędzie Gminy w Kazanowie zostały zorganizowane dni otwarte 
od 22.06.2021 r. do 05.07.2021 r., podczas których każdy może dokonać 
samospisu, wypełniając tym samym obowiązek spisowy. Akcja polega 
na tym, że każdy będzie mógł się spisać. Dla osób, które się spiszą w tym 
terminie w punkcie spisowym GBS przewidziane są promujące gadżety. 
„MASZ WPŁYW NA WYNIK”. Zapraszamy!
Zachęcam do samospisu przez Internet NSP 2021 r. #liczysiękażdy
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XXX Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe
Tegoroczne odbyły się w specyfi cznych warunkach. Obostrzenia antywirusowe 
zelżały, lecz pozostały. Dała też znać uzasadniona ostrożność wielu miłośników 
dziedzictwa Jana Kochanowskiego.

Przed godziną 17. parkowy 
Amfiteatr zapełnił się jednak 
uczestnikami. Nie zawiedli do-
tychczasowi organizatorzy, do-
łączyli nowi partnerzy.

Nowym, w jakimś sensie, jest 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie jako samodzielna 
instytucja kultury. Jego dyrektor 
Maria Jaskot przypomniała jed-
nak o tradycji spotkań sobótko-
wych, że ich otwarcia dokonuje 
wójt gminy Policzna. Poprosiła 
więc obecnego wójta, by pełnił 
swoją powinność.

Wójt Tomasz Adamiec, otwie-
rając spotkanie, powitał z  za-
dowoleniem jego miłośników, 
w  tym zaproszonych gości. 
Przyznał jednak z  przykrością, 
że z  racji wciąż utrzymującej 
się pandemii, ilość uczestników 
XXX Czarnoleskich Spotkań 
Sobótkowych jest ograniczo-
na. Przyrzekł, że jeśli sytuacja 
pandemiczna pozwoli, za rok 
jubileusz będzie powtórzony 
z udziałem znacznie liczniejszej 
publiczności. Po tych słowach, 
życząc wszystkim wspaniałej za-
bawy, przekazał mikrofon dyrek-
tor Marii Jaskot, by poprowadziła 
Sobótki jako ich merytoryczny 
gospodarz.

Pani dyrektor podkreśliła, że 
Czarnoleskie Spotkania Sobót-
kowe oddają ducha i atmosferę 
epoki. Są wielkim świętem czar-
noleskiej Muzy, która wyszła 
spod mistrzostwa Jana Kocha-
nowskiego. Wyszła poza granice 
Polski. Została rozpoznana i do-
ceniona w wielu krajach Europy. 
W wiekach XVI-XVIII dzieła Jana 
z Czarnolasu były tłumaczone na 
wiele języków. Janusz Pelc, autor 
monografi i „Jan Kochanowski. 
Szczyt renesansu w  literaturze 
polskiej” pisał, że poeta odcisnął 
w  literaturze znak polskiej sto-
py… i że uczynił polską literatu-
rę partnerską wobec wszelkich 
literatur europejskich. Znawca 
literatury Wiesław Myśliwski 
z  przekonaniem dowodził, że 
Jan Kochanowski wyprowadził 
polszczyznę z  cienia mowy ży-
wej i  języka mówionego do pi-
sma. Nadał językowi pisanemu 
przebogaty koloryt. Był to dla 
polszczyzny przełom koperni-
kański. 

– Dlatego czytajmy, poznajmy 
i upowszechniajmy nieśmiertel-
ną twórczość Jana Kochanow-
skiego, ciągle aktualne frasz-
ki, przejmujące treny, czy też 
nadzwyczajny przekład „Psal-
mów Dawidowych” – zachęcała 

dyr. Maria Jaskot. Cel ten przy-
świecał właśnie organizatorom 
i laureatom konkursów rozstrzy-
ganych podczas XXX Czarnole-
skich Spotkań Sobótkowych.

Protokół z  posiedzenia jury 
XXX Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „O  dzban czarno-
leskiego miodu” , odczytał jego 
członek – Marian Popis. Poinfor-
mował, że I nagrodę pieniężną, 
ufundowaną przez starostę zwo-
leńskiego, za zestaw trzech wier-
szy otrzymuje Anna Piliszewska 
z Wieliczki. II nagrodę (burmi-
strza Zwolenia) za zestaw wier-
szy „Sól Ziemi” – Jan Pyziński 
z Dębicy. Fundatorem III nagrody 
i wyróżnienia jest Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie. 

Laureatem III nagrody – Edyta 
Wysocka z Miastka, a wyróżnie-
nia – Bogdan Nowicki z Zabrza. 
Jednak jedynie Anna Piliszewska 
przyjechała po odbiór nagrody. 
Otrzymała więc szczególne bra-
wa za recytację nagrodzonych 
wierszy. Otrzymała dzban czar-
noleskiego miodu lipowego, któ-
ry wręczyła Justyna Mierzejew-
ska-Figura – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Czarnolasu.

Z  protokołem konkursu Fo-
to-Poetica, adresowanego do 
młodzieży szkolnej zapoznała 
w  imieniu jury Barbara Pola-
kowska. Nagrody I  i  III ufundo-
wał wójt gminy Policzna, a  II – 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie. Laureatką I zosta-

ła Oliwia Marzec, uczennica VI 
klasy PSP im. T. Kościuszki w Su-
skowoli, II – Daria Marek uczen-
nica VIII klasy tejże szkoły, a III 
nagrody – Julia Madej z III klasy 
Społecznego LO w Radomiu.

Po wernisażu zaprezentowała 
się trójka szkolnych laureatów 
Zwoleńskiego Festiwalu Słowa 
„O  Pióro Jana Kochanowskie-
go”. Ich żywe popisy zostały 
nagrodzone gorącymi brawami. 
Honorował ich m.in. wicemar-
szałek Rafał Rajkowski. Bardziej 
niespodziewanym gościem był 
Sławomir Adamiec – Dyrektor 
Generalny Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki. Zwierzył się, że jest 
miłośnikiem Czarnoleskich Spo-
tkań Sobótkowych. Uczestniczy 
w nich corocznie.

W  końcówce spotkaniowych 
konkursów zaprezentowali się 
w Amfi teatrze laureaci wystawy 
prac pokonkursowych pt. „Jan 
Kochanowski – życie, twórczość 
i  pejzaż bliski Mistrzowi”. Zor-
ganizowana jest w czarnoleskiej 
Kordegardzie z  udziałem na-
uczycieli i uzdolnionych uczniów 
Zespołu Szkół Plastycznych im. 
Józefa Brandta w  Radomiu. 
Na wystawie znalazły się prace 
trzech nagrodzonych uczennic: 
Marty Królik, Anastazji Skrok 
i  Alicji Morawskiej oraz mło-
dzieży wyróżniającej się: Natalii 
Jaskólskiej, Anny Hermanowicz, 
Oliwi Waszczyk, Zofii Spyra, 
Sergiusza Pasternaka, Gabi Jusz-
czak, Gabrieli Kotowskiej oraz 
Gabrieli Marzec. Prace powstały 
na lekcjach prowadzonych przez 
nauczycieli rysunku i malarstwa: 
Bożeny Marczykowskiej, Edyty 
Jaworskiej-Kowalskiej i Grzego-
rza Kwietnia.

 O  godzinie 18. rozpoczął się 
w  Amfi teatrze, w  ramach pro-

gramu Jazznowiec Festiwal, Kon-
cert Młynarski/Nahormy – w 80. 
rocznicą urodzin nieżyjących już 
artystów. Utwory Wojciecha Mły-
narskiego i  Włodzimierza Na-
hornego wykonywali Agnieszka 
Wilczyńska i Janusz Szrom.

Przed zachodem słońca pod 
kuratelą Zespołu „Sobótka” 
uformował się barwny korowód. 
Członkowie zespołu i zaproszeni 
goście przeszli przy śpiewie i mu-
zyce parkowymi alejkami obok 
dworku – nad staw. Na polanie, 
nad jego brzegiem płonęło już so-
bótkowe ognisko. Rozpoczęły się 
śpiewy, korowód wokół ogniska, 
nawet przeskakiwanie nad jego 
płomieniem, przede wszystkim 
puszczanie na wodę wianków. 
Było smakowanie czarnoleskie-
go miodu. Rej wiodły panie w lu-
dowych strojach i  dziewczęta 
w bieli z wiankami na głowach, 
pod egidą szefowej „Sobótek” 
Stanisławy Baran i  kierownika 
zespołu muzycznego i  akorde-
onisty Krzysztofa Maślanki.

Nawet najsympatyczniejsze 
spotkanie musi się jednak za-
kończyć. Gospodarze żegnali 
jednak miłośników słowami: Do 
zobaczenia na jubileuszu 60-lecia 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie. Odbyć ma się już 
20 i 21 września tego roku!

Organizatorzy XXX Czarno-
leskich Spotkań Sobótkowych: 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w  Czarnolesie, Wójt Gminy Po-
liczna, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Poezji Jana Kochanowskiego 
,,RENESANS”, Stowarzyszenie 
Grupa Poetycka ,,ŁUCZYWO”, To-
warzystwo Miłośników Czarnola-
su, Radomskie Towarzystwo Foto-
grafi czne oraz STOWARZYSZENIE 
POZYTYWNI W KULTURZE.      

 Mieczysław Kaca

Uczestnicy uroczystości sobótkowych spotkali się najpierw w parkowym Amfi teatrze

Wraz z dyrektor Marią Jaskot i wójtem Tomaszem Adamcem laureatów honorował 
także wicemarszałek Rafał Rajkowski (pierwszy z prawej)

Wiersze recytuje Anna Piliszewska z Wieliczki, 
laureatka I nagrody w Konkursie Literackim „O dzban czarnoleskiego miodu”

Zespół Folklorystyczny Sobótka zajął się obrzędową częścią uroczystości: 
śpiewał, grał, prowadził korowód

Na medal spisały się jego najmłodsze członkinie z w białych sukniach, 
z wiankami na głowach
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Ponad 75 milionów złotych na inwestycje 
Powiatu Radomskiego w Pionkach
Podpisanie umowy na budowę najnowocześniejszej w regionie, zeroemisyjnej sali 
gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Dąbrowskiej 
w Pionkach, wizyta na budowie pawilonu zabiegowego nowego szpitala oraz ocena 
stanu prac przy przebudowie ulic Spacerowej i Polnej w ciągu drogi powiatowej – 
to wszystko miało miejsce w czwartek, 17 czerwca.

Tego dnia starosta radomski 
Waldemar Trelka wraz z Zarzą-
dem i Radnymi Powiatu, którym 
towarzyszył poseł Marek Suski, 
zapoznali się ze stanem inwesty-
cji powiatowych w Mieście Pion-
ki. Ich wartość w  tej kadencji 
przekroczy 75 milionów złotych.

Wizyta w  Pionkach, na któ-
rą zostały zaproszone również 
media, rozpoczęła się od pla-
cu budowy nowego Szpitala 
Powiatowego. Zarząd Powiatu 
reprezentowali: wicestarosta 
Krzysztof Kozera i  członko-
wie: Ewa Tkaczyk, Roman Frąk 
i  Zbigniew Dziubasik. Rolę go-
spodarzy pełnili również radni 
Powiatu Radomskiego z Miasta 
i  Gminy Pionki, czyli: Marzena 
Murawska, Katarzyna Konop-
ska, Jan Siek i Marek Janeczek, 
którym towarzyszył Tomasz Łyż-
wa, radny Miasta Pionki i wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Pionkach.

75 milionów dla Pionek
Jak zauważył starosta Walde-

mar Trelka, inwestycje samo-
rządu powiatowego w Pionkach 
przekroczą w tej kadencji kwo-
tę 75 milionów złotych. Jedną 
z nich jest budowa nowoczesne-
go szpitala.

Bernarda Dudek, dyrektor 
szpitala w  Pionkach, mówiła 
o znaczącej zmianie warunków 

dla pacjentów i  personelu, jaki 
przyniesie nowy obiekt.

– Oddanie do użytku pierwsze-
go pawilonu nastąpi prawdopo-
dobnie w połowie października, 
aby od nowego roku przystąpić 
do wykonywania kontraktu już 
w nowych warunkach. Gdy scen-
tralizujemy wszystkie usługi 
w jednym miejscu, czyli przy uli-
cy Niepodległości, zdecydowanie 
zmniejszą się koszty utrzymania 
placówki i zdecydowanie popra-
wimy komfort pracy całego ze-
społu szpitala i warunki hospitali-
zacji naszych pacjentów – mówiła 
dyrektor Bernarda Dudek.

Zaczęło się od marzenia
Do historii Pionek nawią-

zał z  kolei poseł Marek Suski. 
– Wszystko zaczęło się od ma-
rzenia, ponieważ kiedy 100 lat 
temu odrodziła się Polska, było 
marzenie, żeby zbudować silną 
gospodarkę, a  jednym z  pierw-
szych miast przemysłowych, 
zbudowanych w zasadzie w lesie 
były Pionki. To tutaj zjechali lu-
dzie, którzy wierzyli, że Polska 
może być silna i  że ją zbudują 
jako silne państwo. Na tamte cza-
sy pionkowski szpital był bardzo 
nowoczesny, ale po wielu latach 
wszystko się zmieniło, rozwój 
medycyny był także ogromny. 
Od lat, po 1989 roku Pionki były 
zapomniane, były taką przysło-

wiową Polską B. Panowała taka 
fi lozofi a, że tylko wielkie ośrodki 
muszą być remontowane. Prawo 
i  Sprawiedliwość od początku 
powiedziało, że musimy dbać 
o  wszystkich obywateli. Każdy 
Polak ma prawo do nowoczesnej 
służby zdrowia, niezależnie od 

Słowa podziękowania dla sta-
rosty i  Zarządu Powiatu oraz 
posła Marka Suskiego skiero-
wali radny powiatowy Marek 
Janeczek, wcześniej wieloletni 
burmistrz Pionek oraz radny 
Tomasz Łyżwa.

Zeroemisyjna sala i wirtualna 
strzelnica dla liceum

Najważniejszym punktem wi-
zyty w Pionkach stało się podpi-
sanie umowy na budowę nowo-
czesnej sali gimnastycznej przy 
tamtejszym liceum. Starosta 
Waldemar Trelka i  wicestaro-
sta Krzysztof Kozera podpisali 
ją z  wykonawcą prac, wybraną 
w przetargu Korporacją Budow-
laną Darco z Radomia, którą re-
prezentował prezes Dariusz Żak. 
Budowa obiektu ma kosztować 
blisko 5 milionów złotych.

– To kolejna wspaniała decy-
zja organu prowadzącego. Nowa 
sala będzie mieścić boisko wielo-

funkcyjne do gier zespołowych, 
a  infrastruktura okołosportowa 
oraz nowe pracownie znajdą się 
w dwupiętrowym łączniku, który 
połączy ją z obecnym budynkiem 
szkoły. Będzie to bardzo nowo-
czesny obiekt z  klimatyzacją 
i  fotowoltaiką, przez co ma być 
on całkowicie zeroemisyjny. My-
ślę, że można śmiało powiedzieć, 
że będzie to jeden z najnowocze-
śniejszych takich obiektów na 
południu województwa – mówił 
z kolei Rafał Kącki, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego imie-
nia Marii Dąbrowskiej w  Pion-
kach.

Budowa sali ma rozpocząć 
się jeszcze w  tym roku, a  cała 
inwestycja powinna być gotowa 
przed wrześniem 2022 roku. To 
nie jedyna dobra wiadomość dla 
przyszłych uczniów pionkow-
skiego liceum. Powiat Radomski 
ma otrzymać blisko 150 tysięcy 
złotych dofi nansowania z Mini-
sterstwa Obrony Narodowej do 
budowy wirtualnej strzelnicy 
(całość ma kosztować około 250 
tysięcy złotych). Adaptacja po-
mieszczeń szkoły ma rozpocząć 
się w wakacje.

System, oparty na rzeczywisto-
ści VR, ma umożliwić strzelanie 
minimum czterem osobom jed-
nocześnie. Szkolący się muszą 
mieć zapewnione bezprzewodo-
we, laserowe symulatory (repli-
ki) broni: czterech karabinków 
i czterech pistoletów, z  funkcją 
wyzwalania strzału i realistyczną 
obsługą manualną danej repliki. 
Chodzi np. o  działanie mecha-
nizmów broni, imitację odgłosu 
strzału czy zjawisko odrzutu.

– Szpital w Pionkach będzie tworzył kom-
pleks, składający się z pięciu lub sześciu 
budynków i będzie miał skoncentrowaną, 
bogatą ofertę medyczną. Przez 20 ostat-
nich lat szpital był rozproszony po całym 
mieście, co generowało wiele kosztów 
i problemów. To kluczowa inwestycja po-
wiatowa, bo zakładamy, że wybudowanie 
i wyposażenie szpitala będzie kosztowa-
ło około 60 milionów złotych, ale ponad 

30 milionów pozyskaliśmy już z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – mówił starosta Waldemar Trelka.

tego, gdzie mieszka – mówił po-
seł Marek Suski. 

Radni byli pod wrażeniem pro-
wadzonych prac w nowym szpi-
talu w Pionkach.

– Startowałam z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, ale moi 
koledzy i koleżanki muszą jednak 
uderzyć się w piersi i przyznać, że 
nie zrobili nic ze szpitalem w Pion-
kach. Staram się zawsze dziękować 
panu staroście, że ponad podziała-
mi udaje nam się współpracować 
i są tego efekty. Serdecznie dziękuję 
za ten szpital w imieniu mieszkań-
ców gminy Pionki – mówiła radna 
powiatowa Katarzyna Konopska.

Inwestycja 
nad Stawem Górnym

Kolejnym punktem wizyty była 
przebudowa ulic Polnej i Spacero-
wej. To inwestycja ważna nie tylko 
dla mieszkańców Pionek i okolic, 
ale również przyjezdnych, którzy 
będą mieli komfortowy dojazd 
do Stawu Górnego. Prace, które 
już trwają, obejmują rozebranie 
istniejącego mostu i budowę no-
wego, budowę nowej podbudowy 
jezdni o  szerokości 6 metrów, 
a także poboczy chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego, wykonanie 
zatoki postojowej, przebudowę 
istniejących zjazdów oraz odwod-
nienia wraz z budową odcinka ka-
nalizacji deszczowej, a na zakoń-
czenie wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego. Termin 
realizacji inwestycji to 30 listopa-
da 2021 roku.
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Blisko 4 miliony dofi nansowania 
dla Gminy Kowala

Szanowni Mieszkańcy,
miło mi poinformować, że w ramach konkursu RPMA.04.02.00-

-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, 
projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Gminy Kowala” został wpisany na listę projektów 
skierowanych do dofi nansowania. Kwoty w ramach projektu 
kształtują się następująco:

Projekt obejmuje prace związane z termomodernizacją 
następujących budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Kowala:

• PSP w Młodocinie, 
• PSP w Mazowszanach, 
• PSP w Bardzicach,
• Urząd Gminy.

W związku z powyższym pragnę podziękować: 

Sejmikowi Województwa Mazowieckiego
za pozytywne rekomendacje dotyczące naszego projektu.

Szczególne podziękowania dedykuję
Panu Adamowi Struzikowi 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego 
oraz 

Panu Rafałowi Rajkowskiemu 
Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego.

 Wójt Gminy Kowala
 Dariusz Bulski

Kwota brutto całości inwestycji wynosi: 6 814 471,83 zł
Kwota dofi nansowania: 3 997 960,02 zł
Wkład własny Gminy Kowala: 2 816 511,81 zł

Wotum zaufania 
i jednogłośne absolutorium

Budowa PSZOK w Kosowie 
oraz w gminie Wierzbica

Termomodernizacja budynku 
PSP w Młodocinie Mniejszym
Rozpoczęły się roboty dotyczące termomodernizacji budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym.

Zakres robót przewiduje wy-
konanie: montażu instalacji 
fotowoltaicznej na potrzeby 
własne budynku, wymiany sta-
rych drzwi i  okien zewnętrz-
nych oraz pokrycia dachowego 
na nowe. Stropodach i  ściany 
zewnętrzne budynku szkoły 
zostaną ocieplone. Nastąpi też 
modernizacja instalacji ciepłej 
wody użytkowej.

Szczegółowo rzecz ujmując, 
termomodernizacja uwzględnia 
modernizację instalacji central-

nego ogrzewania, tj.: wymianę 
istniejącego źródła ciepła na 
powietrzną pompę ciepła na-
pędzaną elektrycznie, izolację 
przewodów, wymianę grzejni-
ków na nowe płytowe, montaż 
zaworów termostatycznych przy 
grzejnikach, płukanie i regulację 
instalacji, wyposażenie kotłowni 
w kocioł gazowy zasilany gazem 
płynnym wraz ze zbiornikiem 
na gaz, podłączenie i  montaż 
automatyki sterującej do współ-
pracy powietrznej pompy ciepła 

Termomodernizacja budynku PSP w Młodocinie Mniejszym

11 czerwca obradowała XXXII sesja Rady Gminy Kowala, na której Wójt Dariusz 
Bulski zaprezentował raport o stanie tej samorządowej gminy za 2020 rok.

 Przed sesją raport został po-
dany do publicznej wiadomo-
ści w  formie zamieszczenia go 
na stronie BIP Urzędu Gminy 
Kowala. Zwieńczeniem sesji 
czerwcowej było podjęcie przez 
Radę Gminy uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy wo-
tum zaufania i absolutorium. Za 
udzieleniem wotum głosowało 
8 radnych, czyli regulaminowa 
większość, gdyż Rada Gminy 
Kowali liczy 15. Członków, 4 rad-
nych wstrzymało się od głosu, 3. 
było nieobecnych. Jednogłośne 
absolutorium wójtowi Dariu-
szowi Bulskiemu za realizację 
budżetu 2020 roku udzielili rad-
ni po wysłuchaniu wniosku Ko-
misji Rewizyjnej i  pozytywnej 
opinii zespołu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Województwa 
Mazowieckiego.

Po głosowaniu Wójt Dariusz 
Bulski przyjął gratulacje od Prze-
wodniczącego Rady Gminy – Da-

riusza Chruślaka – występujące-
go w imieniu radnych oraz słowa 
uznania od innych uczestników 
sesji. Ze swej strony podziękował 
radnym, pracownikom Urzędu 
Gminy, w tym szefom jednostek 
organizacyjnych, dyrektorom 

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na terenie Gminy Kowala w miejsco-
wości Kosów.

Projekt „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Kosowie i na 
terenie Gminy Wierzbica” 
nr POSI.02.02.00-00-0022/18 
realizowany jest w  ramach 
Działania 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi oś 

priorytetowa II Ochrona Środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i  Środowisko 
2014–2020. Projekt realizowany 
w partnerstwie z Gminą Wierz-
bica. Inwestycja zakończy się 
w drugim półroczu 2021 roku.

Plac budowy PSZOK-u w Kosowie

placówek oświatowych oraz soł-
tysom za wspólną pracę na rzecz 
samorządowej Gminy Kowala. 
Podkreślił, że bez współdziałania 
z wymienionymi i zrozumienia 
mieszkańców nie byłoby wyni-
ków osiągniętych w 2020 roku.

Jednogłośne absolutorium Wójta Dariusza Bulskiego

z kotłem gazowym oraz dosto-
sowanie pomieszczenia kotłow-
ni do wymogów nowego źródła 
ciepła.

Trwają już prace budowlane 
związane z  montażem insta-
lacji fotowoltaicznej, ocieple-
niem stropodachu oraz wymia-
ną pokrycia dachowego. Koszt 
wykonywanych robót wynosi: 
1 543 650,00 zł brutto. Planowane 
zakończenie robót budowlanych 
przewidywane jest na koniec li-
stopada 2021 r.



5GMINA KOWAL A

www.kowala.pl

Mimo przeszkód, 
w ciągłym rozwoju

Wójta Gminy Kowala Dariusza Bulskiego poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań w związku z wotum zaufania i jednogłośnym 
absolutorium, jaki otrzymał od radnych po pozytywnie ocenionej realizacji zadań budżetowych w 2020 roku.
 Jakie skojarzenia wywołują czerw-

cowe upały?
– Także krytyczne. Stąd mój 

apel do mieszkańców gminy 
o  rozsądne gospodarowanie 
wodą, gdyż wodociągi gminne 
nie wytrzymywały obciążeń 
jakie występują w  czerwcowe 
upały. Pobór wody bywał po-
naddwukrotnie większy od reje-
strowanego przed upałami. Nad-
mierne zużycie spowoduje, że 
w  niektórych miejscowościach 
i gospodarstwach może zabrak-
nąć wody na codzienne potrze-
by – do picia, do gotowania czy 
prania.
 Jak pan ocenia rok 2020, naznaczony 

niespodziewanie epidemią koronawi-
rusa?

– Był to rok specyfi czny, nazna-
czony nieznaną pandemią. Pod 
koniec I  kwartału zapanowała 
duża niepewność. Kontynuowa-
liśmy jednak rozpoczęte zadania. 
Do takich należała budowa Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w  Kosowie, czy 
przyszkolnej sali gimnastycznej 
w  Młodocinie Mniejszym. Bu-
dowa sali gimnastycznej, dzięki 
wsparciu fi nansowemu Marszałka 
i radnych Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego sumą 1 mln 381 
tysięcy złotych, została w zasadzie 
zakończona. Jej ofi cjalne uroczy-
ste przekazanie nastąpi w  paź-
dzierniku br. Podejmowaliśmy 
też nowe wyzwania, w tym także 
fi nalizowane w bieżącym roku.

Mimo dotkliwej pandemii, 
w 2020 roku dochody gminy Ko-
wala były o 400 tys. zł mniejsze 
od zaplanowanych. 
 Tegoroczne zadania są chyba nie 

mniej ambitne?
– Podczas majowej wizyty 

w  gminie Kowala Adama Stru-
zika, marszałka województwa 
mazowieckiego i  wicemarszał-
ka Rafała Rajkowskiego, pod-
pisałem wraz z Panią Skarbnik 
Agnieszką Delikat dwie umo-
wy na dofi nansowanie budowy 
remizy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kowali, nowoczesnej 
strażnicy godnej XXI wieku oraz 
urządzeń pomiarowych dymu 

wydostającego się z tradycyjnych 
kominów na terenie gminy. Gdy-
by nie wsparcie samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego, prze-
kraczające milion złotych, gmina 
nie byłaby w stanie zrealizować 
tak ważnej inwestycji, jaką jest 
budowa strażnicy OSP. Przy oka-
zji podam, że dwie remizy OSP 
(Kosów i Ruda Mała) posiadają po 
remontach pomieszczenia, speł-
niające również funkcję świetlic 
wiejskich. 

Marszałkom towarzyszyli też 
radni Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego – Leszek Przybyt-
niak, przewodniczący sejmiko-
wej komisji rolnictwa i terenów 

wiejskich oraz Tomasz Śmietan-
ka. Widzimy ich na wspólnym 
zdjęciu prezentującym planszę 
z uwidocznioną sumą wsparcia 
budowy remizy w Kowali. Jej bu-
dowa rozpoczynana w tym roku, 
jest rozłożona na trzy lata.
 W roku bieżącym realizujecie z pew-

nością wiele innych inwestycji różnej 
wartości i przeznaczenia?

– Sumą 400 tys. zł dotacji ce-
lowej wspomagamy także staro-
stwo w budowie I i II etapu (dłu-
gość 2,25 km) drogi powiatowej, 
prowadzącej z  miejscowości 
Augustów w  kierunku Wola-
nowa i  Zakrzewa. Wykonawcą 
robót jest fi rma BUDROMOST 
ze Starachowic. Ogłosiliśmy 
przetarg na przebudowę wodo-
ciągu gminnego w Ludwinowie 

i Kosowie, w zamierzeniu mamy 
też rozbudowę odcinków sieci 
wodociągowych w Kotarwicach 
i Kowalówce. Rozpoczynane za-
danie obejmie budowę nowego 
ujęcia wody w  miejscowości 
Walentynów. Pierwsza studnia 
głębinowa jest już wykonana, 
będą dwie następne. W  miej-
scu lokalizacji zakupimy dwie 
działki. Całość przedsięwzięcia 
wymaga opracowania projektu. 
Będzie to inwestycja wielolet-
nia. Cieszy kończona przebudo-
wa odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 744, prowadzącego od Ma-
zowszan do Radomia. W  trak-
cie realizacji jest ciąg pieszy 
w  Mazowszanach. Przy wspar-
ciu fi nansowym Urzędu Mar-
szałkowskiego przebudujemy 

Dariusz Bulski, wójt Gminy Kowala

Uroczyste podpisanie dwóch umów na dofi nansowanie

drogę w Kosowie. Powiększymy 
też parking w  Kowali, zlokali-
zowany w sąsiedztwie stadionu 
sportowego i kościoła. Podobny 
zamiar dotyczy zajezdni auto-
busowej w Rożkach. Dla potrzeb 
rekreacyjnych mieszkańców 
Zenonowa zakupiliśmy działkę. 
Ma być zagospodarowana z  ich 
udziałem. Trwająca termomo-
dernizacja starego budynku 
PSP w  Młodocinie Mniejszym 
jest częścią większego zamie-
rzenia, obejmującego również 
termomodernizację budynków 
szkolnych w  Bardzicach, Ma-
zowszanach oraz siedziby Urzę-
du Gminy w Kowali.

Traktuję sprawę wyrywkowo, 
na gorąco, gdyż rzeczywiście jest 
gorąco. A koniec I półrocza tuż, 
tuż – zakończył zagadnięty wójt 
Dariusz Bulski na okoliczność 
pomyślnej dla gospodarza gminy 
sesji absolutoryjnej. 

 (M.K.)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew–Wolanów–Augustów 
w miejscowości Augustów gm. Kowala
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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

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

F O N T  S Z E R Y F O W Y
doskonały do długich tekstów
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Jacek Malczewski 
a bezpieczeństwo
na drogach
Nie wiem, czy Jacek Malczewski był cyklistą. Tak w jego czasach nazywano miło-
śników jazdy na rowerze. Nie mniej jednak pomysł Międzypowiatowego Konkursu 
Plastyczno-Rowerowego „Zarażeni Rowerem – Zainspirowani Malczewskim”, pod 
honorowym patronatem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, znalazł 
uznanie w oczach miłośników rowerowych przejażdżek i malarstwa.

– Chcę pogratulować pani dy-
rektor PSP nr 5, Ewie Czerwiec, 
bo ten konkurs to jest jej inicjaty-
wa. Wbrew pozorom, to połącze-
nie Jacka Malczewskiego, czyli 
artystycznej wrażliwości z tury-
styką rowerową bardzo pasuje 
– powiedział Leszek Ruszczyk, 
dyrektor Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu.

Na konkurs plastyczny, zorga-
nizowany przez PSP nr 5 w Ra-
domiu, wspólnie z Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, WORD 
w  Radomiu i  Komendą Woje-
wódzką Policji z siedzibą w Rado-
miu Wydział Ruchu Drogowego, 
spłynęło aż 147 prac plastycz-
nych. Nie wszystkie się zakwali-
fi kowały, ponieważ nie spełniły 
podstawowego warunku. Miały 
być to prace malowane farbami. 
Część z  nadesłanych prac, choć 
niektóre z nich były godne uwa-
gi, wykonano niestety kredką lub 
mazakiem. 

Głównymi celami konkursu 
było zachęcanie jak największej 
liczby uczniów do bezpiecznego 
poruszania się rowerem zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego, 
ukazanie korzyści dla zdrowia 
i  środowiska płynących z  jazdy 

Komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła:
Kategoria: Klasy I–III
I miejsce – Artur Kozłowski – ZSP Radom, II miejsce – Oliwier 
Domagała – PSP Dzierzkówek Stary, III miejsce – Emilia Minda 
– PSP nr 5 Radom
Wyróżnienia: – Julian Dorociński – ZSM Radom, Maria Szczer-
bińska – PSP Ruda Wielka, Kordian Frąk – PSP Dzierzkówek 
Stary, Gabriela Gajewska – PSP Wałsnów

Kategoria: Klasy IV–VI
I miejsce – Mariusz Kisiel – PSP nr 2 Radom, II miejsce – Maria 
Głowik – PSP nr 2 Radom, III miejsce – Weronika Ziółek – PSP 
nr 5 Radom i Lena Półtorak – PSP nr 2 Radom
Wyróżnienia: Oskar Gierasiński – PSP Lesiów, Agnieszka Wzią-
tek – PSP Wierzbica, Lena Wąsiewicz – PSP nr 5 Radom, Piotr 
Kowalik – PSP nr 2 Radom, Bartosz Szewczyk – PSP Pawłowice, 
Ewa Opałka – PSP nr 2 Radom, Oliwia Kaszuba – PSP Cerekiew 

Kategoria: Klasy VII–VIII
I miejsce – Zofi a Jarząbek – PSP nr 1 Białobrzegi, II miejsce – 
Wiktoria Bujanowicz – PSP Ludwików i Antoni Pramik – PSP 
nr 1 Białobrzegi, III miejsce – Amelia Ofat – PSP nr 22 Radom 
oraz Nikola Marguła – PSP nr 1 Białobrzegi i Inga Pawlak – PSP 
nr 1 Białobrzegi
Wyróżnienia: Konrad Kurzyński – PSP Lesiów, Oliwia Bedna-
rek – PSP nr 1 Białobrzegi, Maja Retmańczyk – PSP Pawłowice, 
Jakub Krzysztoszek – PSP nr 1 Białobrzegi, Kacper Bernat – PSP 
Pawłowice, Wojciech Woźniak – PSP nr 1 Białobrzegi

rowerem, zainteresowanie twór-
czością artystyczną, związanego 
z  naszym regionem, światowej 
sławy malarza, Jacka Malczew-
skiego oraz uwrażliwienie na 
piękno ojczystego krajobrazu 
i znajomości rodzimego folkloru.

Komisja konkursowa w   skła-
dzie: przewodniczący – dyrektor 
WORD-u  w  Radomiu Marcin 
Ciężkowski oraz członkowie 
komisji – Grzegorz Kościel-
niak Dział Naukowo Oświatowy 
w Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w  Radomiu, podinspek-
tor Stanisław Popiel WRD KWP 
z siedzibą w Radomiu, Barbara 
Wziątek nauczyciel plastyki 
w PSP nr 5 w Radomiu, Roman 
Kozyra nauczyciel, opiekun Koła 
BRD w PSP nr 5 w Radomiu, wy-
różniła i nagrodziła 30 prac. 

24 czerwca br., w  Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 im. 
w Radomiu, odbył się fi nał kon-
kursu połączony z  wystawą na-
grodzonych prac. Młodzi artyści 
otrzymali z  rąk wicemarszałka 
Rafała Rajkowskiego, dyrektora 
Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu Leszka Ruszczyka, 
dyrektora WORD w Radomiu Zbi-
gniewa Mazurkiewicza oraz dy-
rektor PSP nr 5 w Radomiu Ewy 
Czerwiec, nagrody i dyplomy. 

Całą uroczystość sprawnie 
poprowadzili: Roman Kozyra 
i Magdalena Krawczyk, nauczy-
ciele „Piątki”.

 Jacek Lombarski

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli, powitani przez dyrektor PSP nr 5 
Ewę Czerwiec, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, 
dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego Leszek Ruszczyk oraz z-ca dyrektora 
WORD-u w Radomiu Zbigniew Mazurkiewicz

Podyplomowa wystawa budziła zrozumiałe zainteresowanie

Dyrektor Leszek Ruszczyk każdemu z nagrodzonych artystów złożył gratulacje

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu w kategorii klas I–III

Laureaci konkursu w kategorii IV–VI Zdobywcy nagród w kategorii VII–VIII 
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 Amfi teatr Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie wypeł-
nił się 26 czerwca gośćmi i   współorganizatorami jubileuszowych 
XXX Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych. Widzimy ich śledzących 
występy i honorowanie laureatów konkursów „O Dzban Czarnole-
skiego Miodu”, „FOTO-POETICA” i Festiwalu Słowa „O Pióro Jana 
Kochanowskiego”. Na zdjęciu m.in.: dyrektor Muzeum Maria Ja-
skot (z prawej), burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, wicestarosta 
zwoleński Waldemar Urbański i Zbigniew Gołąbek, nowo wybrany 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Mazowsza (w środku) 
i współorganizator imprezy – Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna 
(z lewej). Więcej na str.  2.

 Konkurs fotografi czny FOTO-POETICA obchodził jubileusz 5-lecia. Uroczystość przybrała formę 
wernisażu na wystawce fotografi i. Poza Radomskim Towarzystwem Fotografi cznym Konkursowi pa-
tronuje od początku wójt gminy Policzna. Dowodzi, że inspirowane twórczości ą Jana Kochanowskiego 
spojrzenie młodzieży bardzo wzbogaca coroczne Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe. Tym razem jury 
w składzie: Leszek Jastrzębiowski, Maria Jaskot i Barbara Polakowska przyznało I nagrodę pieniężną 
Oliwi Marzec, uczennicy VI klasy PSP im. T. Kościuszki w Suskowoli. Ufundował ją wójt Tomasz Ada-
miec. On też honorował nie tylko tę laureatkę.

 Nieprzypadkiem na naszym 
zdjęciu obok Leszka Ruszczyka 
znalazł się Konrad Kurzyński, 
młody artysta z  PSP w  Lesio-
wie (gm. Jastrzębia). To właśnie 
jego praca, wyróżniona w  Mię-
dzypowiatowym Konkursie 
Plastyczno-Rowerowym „Zara-
żeni Rowerem – Zainspirowani 
Malczewskim”, pod honorowym 
patronatem Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu zor-
ganizowanym w PSP nr 5 w Ra-
domiu, przyozdobi już niebawem 
gabinet dyrektora Ruszczyka.

 Uroczystości 45. rocznicy protestu radomskich robotników rozpoczęły się złożeniem kwiatów 
pod tablicą pamiątkową przy budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na-
stępnie uczestnicy obchodów zgromadzili się przy Pomniku Radomskiego Czerwca’76 u zbiegu ulic 
25 Czerwca i Żeromskiego, gdzie odmówiono modlitwę i złożono kwiaty. Natomiast msza święta bę-
dąca corocznie głównym punktem obchodów została odprawiona o godz. 18. w radomskiej katedrze 
pod przewodnictwem ks.biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza diecezji radomskiej.

 Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Radomskiego radni udzie-
lili absolutorium Zarządowi Powiatu, w tym staroście radomskiemu 
Waldemarowi Trelce za realizację zadań budżetowych w 2020 roku. 
Wniosek w sprawie absolutorium zaopiniowała pozytywnie zarów-
no Komisja Rewizyjna, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Wcześniej za wotum zaufania wobec Zarządu zagłosowało 23 radnych.
– Sukcesy powiatu są naprawdę wspólne, dlatego bardzo chciałbym, 
abyśmy dalej wspólnie pracowali i służyli mieszkańcom – oznajmił 
starosta Waldemar Trelka.

 W radomskiej „Łaźni” wystawiane są ikony autorstwa księdza Stanisła-
wa Drąga. Ksiądz jest kapelanem Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskie-
go, czyli Związku Piłsudczyków RP Okręgu Radom. Prezes tego związku, 
płk Andrzej Stefański, wystąpił do prezydenta Radosława Witkowskiego 
o nadanie ks. Stanisławowi Drągowi i red. Andrzejowi Mędrzyckiemu – 
również członkowi Związku Piłsudczyków – Medalu Prezydenta Miasta 
Radomia. Medale te podczas uroczystości w dniu 23 czerwca wręczyła 
uhonorowanym wi-
ceprezydent Katarzy-
na Kalinowska. Na 
zdjęciu (od prawej) ks. 
Stanisław Drąg, wice-
prezydent Katarzyna 
Kalinowska i red. An-
drzej Mędrzycki. Sto-
ją działacze Związku 
Piłsudczyków, Okręg 
Radom, pierwszy 
z  prawej prezes An-
drzej Stefański.

PO(D)GL ĄDY

XXX Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe…

Mały jubileusz Foto-Poetica
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Ku czci 
bohaterów 
Czerwca’76 

Absolutorium dla 
zarządu powiatu

Z inicjatywy Piłsudczyków


