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Lotnisko w Radomiu

PPL POKAZUJE 
POSTĘPY PRAC
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ujawniło kolejne zdjęcia 
postępów prac przy budowie terminala Portu Lotniczego Warszawa–Radom 
im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku.

Wszystkie sektory budowanego 
portu zaczynają nabierać docelo-
wych kształtów, ponieważ wnętrze 
szybko się zmienia. Już teraz efekty 
prezentują się imponująco. Koniec 
budowy zbliża się wielkimi krokami.

Przypomnijmy, że elewacja bu-
dowanego lotniska w  Radomiu 

była wybierana wspólnie przez 
projektantów i  PPL na etapie 
projektu budowlanego. Zaważyły 
z jednej strony względy estetycz-
ne, a z drugiej strony funkcjonal-
no-użytkowe.

– Nie chcieliśmy robić całej 
bryły terminala szklanej, jak to 

bywa na niektórych lotniskach. 
Po pierwsze ze względu na kosz-
towne utrzymanie szkła i  jego 
czystości. Z drugiej strony taka 
szklarnia wystawiona na połu-
dnie, wschód i  zachód bardzo 
by się nagrzewała, więc koszty 
chłodzenia takiego obiektu by-

łyby również ogromne. Dlatego 
zdecydowaliśmy, że przeszklenia 
pojawią się tylko co jakiś czas, 
żeby tego światła trochę wpada-
ło. Pozostała część jest zabudo-
wana – wyjaśniał jeszcze jesienią 
Grzegorz Tuszyński, dyrektor 
lotniska w Radomiu.

Dominującą barwą terminala 
będzie czerń. Górę wzięły w tym 
przypadku także względy funk-
cjonalne i bezpieczeństwa. – Ja-
sne kolory oślepiałyby pilotów, 
którzy przecież mają poruszać 
się bezpiecznie wokół pirsu. 
Z  drugiej strony ten ciemny 
kolor nie wymaga jakiegoś czę-
stego oczyszczania i dbania. Nie 
widać po prostu zabrudzeń na 
ciemnym kolorze – uzasadniał 
Tuszyński. Dwie z bramek w ter-
minalu będzie można szybko 
skonfi gurować dzięki zainstalo-
wanym przegrodom w zależno-
ści od liczby pasażerów przyla-
tujących spoza Unii Europejskiej.

 źródlo: radom24.pl
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Jednomyślnie o budżecie
Radni Gminy Policzna, podczas ostatniej sesji w 2021 roku, jednomyślnie uchwalili budżet na rok 2022. 
Planowane dochody gminy wyniosą 36.729.246,53 zł. Wydatki przewidziano w wysokości 39.554.362,53 zł. 
Defi cyt budżetu gminy w wysokości 2.825.116 zł sfi nansowany zostanie przychodami pochodzącymi 
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

Sesja budżetowa Rady Gminy 
to podsumowanie wielomie-
sięcznej pracy Wójta, Skarbnika 
i Komisji Rady. Wynik tej pracy 
poddany zostaje wnikliwej ana-
lizie i  ocenie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w  Warszawie 
Zespół Zamiejscowy w Radomiu. 

Tradycyjnie sesja, prowadzona 
przez przewodniczącego Rady 
Gminy Policzna Pawła Jędrę i wi-
ceprzewodniczącego Grzegorza 
Orłowskiego, rozpoczęła się od 
stwierdzenia quorum, przyjęcia 
porządku obrad i zatwierdzenia 
sprawozdania z poprzedniej sesji. 

W czasie tej sesji przeprowa-
dzono głosowania nad uchwała-
mi w sprawach: zmiany wielolet-
niej prognozy fi nansowej gminy 
Policzna na lata 2021-2030, wpro-
wadzenia zmian w  budżecie 
gminy na 2021 rok, Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Po-
liczna na lata 2022–2030, sprze-
daży nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy w drodze 
przetargu nieograniczonego, 
uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2022, a także ustalenia wyso-
kości i zasad wypłacania diet dla 
radnych.

Najważniejsza jednak w  tym 
dniu była uchwała budżetowa na 
rok 2022, określająca plan docho-
dów i wydatków Gminy Policzna, 
która została poddana analizie 
przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową i uzyskała jej pozytyw-
ną opinię. Po odczytaniu uchwa-
ły budżetowej (nr XLI/227/2021) 
wójt Gminy Tomasz Adamiec za-
poznał radnych i sołtysów z uza-
sadnieniem uchwały budżetowej 
i założeniami, na postawie któ-
rych opracowano plan dochodów 
i wydatków gminy.

Na dochody Gminy Policz-
na w  2022 roku w  wysokości 
36.729.246,53 zł składają się: 
dochody bieżące w  kwocie 
22.232.590,13 zł, w  tym mię-
dzy innymi udział w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa w kwocie 2.834.407 zł, 
subwencja ogólna 9.598.023, do-
tacje celowe na sfi nansowanie 
zadań z  zakresu administracji 
rządowej oraz środków prze-
znaczonych na cele bieżące – 
5.261.153 zł. Pozostałe dochody 
bieżące w kwocie 4.539.007,13 to 
wpływy z podatków od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku 
leśnego, od środków transportu, 
od działalności gospodarczej 
osób fizycznych i  innych. Na 
dochody majątkowe w wysoko-

ści 14.496.656,40 zł składają się 
między innymi: środki otrzyma-
ne z  Samorządu Województwa 
Mazowieckiego na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych, 
takich jak: przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Czarnolesie 
(750.197 zł), termomodernizacja 
budynku użyteczności publicz-
nej w Wilczowoli (985.459,40 zł), 

budowa Centrum Integracji Spo-
łecznej w Policznie (2 mln zł). Do-
chody dotyczące dofi nansowania 
inwestycji z programu rządowe-
go ,,Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych” są to 
środki na dofi nansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji, w tym: 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Świetlikowa 

Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna

Wola, Ługowa Wola, Czarnolas, 
przebudowa dróg gminnych na 
terenie gminy Policzna, odna-
wialne źródła energii. 

Wydatki budżetu Gminy 
na rok 2022 w  łącznej kwo-
cie 39.554.362,53 zł to wydatki 
bieżące w kwocie 22.207.258,18 
zł oraz wydatki majątkowe 
w  wysokości 17.347.104,35 zł 
wydatkowane w  całości na za-
dania inwestycyjne, tj. m.in.: 
termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Wil-
czowoli, budowa Centrum In-
tegracji Społecznej w Policznie, 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Świetlikowa 
Wola, Ługowa Wola i  Czarno-
las, budowa sieci kanalizacyj-
nej na terenie gminy Policzna, 
budowa sieci wodociągowej na 
terenie gminy Policzna, prze-
budowa dróg na terenie gminy 
Policzna, odnawialne źródła 
energii. Wiele z tych inwestycji 
realizowanych jest z  funduszy 
zewnętrznych przy udziale środ-
ków własnych.

Defi cyt budżetu gminy w wy-
sokości 2.825.116,00 zł sfi nan-

sowany zostanie przychodami 
pochodzącymi z tytułu niewyko-
rzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budże-
tu, wynikających z  rozliczenia 
dochodów i  wydatków z  nimi 
związanych, ze szczególnymi za-
sadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych usta-
wach, w  kwocie 2.331.716,00  zł 
oraz wolnych środków jako nad-
wyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego 
w kwocie 493.400,00 zł.

W  obradach gminy uczestni-
czyli również przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji 
w Zwoleniu, którzy zreferowali 
stan bezpieczeństwa w powiecie 
zwoleńskim i gminie Policzna.

Na zakończenie sesji Wójt 
Gminy Tomasz Adamiec po-
dziękował wszystkim radnym, 
sołtysom i  pracownikom za 
współpracę w minionym, kolej-
nym niełatwym dla wszystkich 
roku i złożył noworoczne życze-
nia spełnienia marzeń, realizacji 
planów i przede wszystkim dużo 
zdrowia. 

Obrady prowadził przewodniczący Rady Paweł Jędra i wiceprzewodniczący 
Grzegorz Orłowski

Przybyli także policjanci z Komendy Powiatowej w Zwoleniu Jak zawsze obecni byli na sesji pracownicy Urzędu Gminy

W sesji, oprócz radnych, licznie uczestniczyli sołtysi
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Rolników i ziemi nie da się oszukać
Z posłem Koalicji Polskiej, Mirosławem Maliszewskim 

rozmawiamy o problemach polskiego rolnictwa, w tym sadownictwa.
 Panie pośle, za nami rok 2021 uwa-

żany przez wielu ludzi za bardzo trud-
ny. Jakim on był w pana działalności 
sejmowej?

Oczywiście był on zdominowa-
ny przez pandemię. Wiele prac 
Sejm RP poświęcił temu temato-
wi. Umierali ludzie, a niedoinwe-
stowana państwowa służba zdro-
wia nie dawała rady. To, że skutki 
nie były aż tak straszne, jak się 
początkowo wydawało, zawdzię-
czamy pracownikom służby 
zdrowia i samorządom fi nansu-
jącym szpitale. Tym ludziom na-
leży się wielkie słowo DZIĘKUJĘ, 
bo często pracowali ponad siły 
i  możliwości placówek. To tak-
że czas szczepień i  ograniczeń 
w prowadzeniu wielu biznesów. 
To straszny czas dla milionów 
Polaków, w  tym mieszkańców 
naszego regionu. Swoją postawą 
w Sejmie i w terenie próbowałem 
pomagać jak mogłem.
 A w działalności gospodarczej jako 

grójeckiego sadownika i prezesa 
Związku Sadowników RP?

To cały czas zmagania się 
z  problemami niskich cen 
w  skupie. Zarówno owoców do 
przetwórstwa, jak i deserowych. 
Niestety ciągle obowiązuje rosyj-
skie embargo na eksport, a  od 
kilkunastu dni także białoruski 
zakaz. To tragedie dla polskiego 
sadownictwa. Był to też rok akcji 
protestacyjnych wobec domina-
cji wielkich sieci i  przetwórni, 
i zmiany profi lu produkcji, zgod-
nego z  oczekiwaniami alterna-
tywnych rynków, np. niemiec-
kiego, czy angielskiego. To także 
walka o powstrzymanie wzrostu 
kosztów produkcji.
 SpostrzegIiśmy, że sadownicy mieli 

wsparcie. W supermarkecie Kaufl and 
w Radomiu widziałem przed końcem 
2021 roku wyodrębnione stoisko 
z okazałymi jabłkami sprzedawanymi 
po niespełna 2 złote za kilogram. Czy 
tego rodzaju pomoc przynosi jakieś 
korzyści?

Cena 2 zł za kilogram jabłek 
w sklepie oznacza, że sadownik 
dostał mniej niż 1 złoty, a  to 
z  kolei oznacza nieopłacalność 
produkcji. Na tych warunkach 
bankructwo jest pewne, co zresz-
tą dla wielu okazało się prawdą. 
Wiele gospodarstw, niestety, nie-
odwracalnie upadło. Sieci han-
dlowe w  większości prowadzą 
łupieżczą politykę, wykorzystują 
swoją przewagę nad dostawca-
mi i zaniżają ceny. Państwo jest 
tu bezradne, a  przy okazji nie 
chce zmienić prawa, które na 
taki proceder pozwala. Jesienią 
ubiegłego roku zgłosiłem kilka 
propozycji przepisów, aby temu 
zapobiec. Niestety, podobnie 
jak wiele innych zgłaszanych 

przez mnie wcześniej inicjatyw, 
nie znalazło uznania większości 
sejmowej. No i  łupienie skóry 
dostawców jest kontynuowane. 
Tracą na tym przede wszystkimi 
producenci owoców, bo nie mają 
innego wyjścia, jak tylko zgodzić 
się na te haniebne warunki. Nie 
ma możliwości ich sprzedaży 
komu innemu.
 Słyszało się o eksporcie jabłek i in-

nych owoców do krajów azjatyckich 
czy Dalekiego Wschodu oraz położo-
nych na innych kontynentach?

Sukcesy zdarzają się. Sztur-
mem zdobyliśmy na przykład 
rynek Egiptu. Jesteśmy tam naj-
większym dostawcą, a  kraj ten 
największym odbiorcą polskich 
jabłek. Niestety, zdobyliśmy go 
bardzo tanio sprzedając te owo-
ce. Zresztą to kraj niezbyt bogaty, 
a więc i tamtejsi konsumenci nie 
są w stanie zapłacić atrakcyjnych 
cen. Ale dobre i to, bo inaczej zu-
pełnie nie byłoby gdzie skierować 
naszej oferty. Tak więc po utracie 
Rosji, niedawno także Białorusi, 
to właśnie Egipt nas ratuje. Wy-
syłamy dość dużo także do In-
dii, co pewnie jest ciekawostką. 
Nie wyszedł natomiast na razie 
eksport do Chin, z czym wiąza-
liśmy spore nadzieje. Tam chcą 
naszych jabłek, ale długi czas 
transportu, a  tym samym odle-
głe terminy płatności skutecznie 
wstrzymują wysyłki. Podobnie 
jest z  Wietnamem. Eksport by 
ruszył gdyby np. Bank Gospodar-
stwa Krajowego udzielał zabez-

pieczenia, takich transportów na 
dalekie rynki. Nic jednak o takim 
wsparciu nie słychać.

Zbyt wolno rozwija się też 
sprzedaż do Niemiec i innych bo-
gatych krajów Unii Europejskiej. 
Tutaj problemem jest brak od-
powiedniej oferty. Mamy nieco 
inne odmiany jabłoni od oczeki-
wań handlowców w tych krajach. 
Mieliśmy technologię ukierun-
kowaną na Wschód, dlatego za-
kaz handlu do Rosji jest tak dla 
nas bolesny. Płacimy ogromną 
cenę za fanaberie polityków. Dziś 
mamy taką sytuację, że w Rosji 
jabłek nie brakuje, bo dostarczają 
je Turcy, Irańczycy, Mołdawianie, 
Serbowie, a my leżymy na łopat-
kach. Ciekawostką jest też to, 
że np. rosyjskie warzywa są bez 
problemu dostarczane do na-
szego kraju, po dumpingowych 
cenach, wykańczają przy okazji 
polskich warzywników. Dramat, 
polityczno-gospodarczy dramat!
 Jest pan doświadczonym sadowni-

kiem, któremu nie obce są z pewno-
ścią problemy z jakimi borykają się 
pozostali polscy rolnicy?

Problemy polskich rolników 
to głównie brak opłacalności 
produkcji. Ceny stoją w miejscu, 
a koszty szybko rosną. Zwłaszcza 
nawozów, energii elektrycznej 
i paliwa. Państwo nie rekompen-
sując tych podwyżek ściąga przy 
okazji kolosalne podatki, w tym 
szczególnie VAT i  akcyzę. I  do 
tego nie ma zamiaru zmienić 
swojej polityki.
 Jak odnosi się do tego większość 

sejmowa i rząd?

Większość sejmowa i  rząd 
dużo mówią, a  niewiele robią. 
Fiskus łupie kieszeń polskich 
rolników i nie pomagają w tym 
dramatyczne apele organizacji 
rolniczych i partii opozycyjnych. 
Ja sam i mój klub wielokrotnie 
przedstawialiśmy ciekawe roz-
wiązania, które niestety nie są 
wdrażane w  życie. Ubolewam 
nad tym. Jesteśmy wprost bez-
silni!
 Słyszy się, że środki ochrony roślin 

i nawozy sztuczne zdrożeją jeszcze 
bardziej…

Jest to niestety możliwe. Naj-
gorsze jest to, że w produkcji na-
wozów mamy niemal do czynie-
nia z monopolem państwowych 
fi rm, które ani myślą obniżyć 
ceny. Środki ochrony roślin po-
chodzą głównie z  importu, ale 
ich ceny też oszalały. Wielu rol-
ników rezygnuje z ich zakupu, co 
oznacza, że problemy będą tylko 
narastać. Ziemi i roślin nie da się 
oszukać. Brak nawożenia to spa-
dek plonów i mniejsze przycho-
dy ze sprzedaży. Brak ochrony 
przed chorobami i szkodnikami 
oznacza to samo. Wie to każdy 
rolnik i stąd takie oburzenie na 
tę sytuację.
 Jak to wygląda w kontekście wpro-

wadzanego Polskiego Ładu?
Tak naprawdę zasad Polskiego 

Ładu nikt nie rozumie. Podam 
tylko jeden przykład z dziedziny 
rolnictwa. Otóż słyszymy, że zo-
stał zwiększony zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego o  10 złotych 
na każdy hektar. To sztandarowy 

fragment rolniczego Polskiego 
Ładu. I rzeczywiście jest to praw-
da. Niestety zapomniano tylko 
powiedzieć, że z tytułu wzrostu 
cen paliwa, polscy rolnicy zapła-
cili w różnych podatkach około 
80 złotych z  każdego hektara. 
Czyli zabrano nam 80, oddano 10 
i… to taki właśnie jest ten Polski 
Ład w rolnictwie. Kpina w biały 
dzień.

Podobnie wygląda sytuacja je-
śli chodzi o zapowiadaną budo-
wę Narodowego Holdingu Spo-
żywczego. Wielkie zapowiedzi, 
a praktycznych działań zero. Nie-
dawno był w Sandomierskiem do 
sprzedania duży obiekt do sorto-
wania i pakowania owoców. Rząd 
mógł go kupić, a nie zrobił tego. 
Na nabywcę czeka kolejny taki 
obiekt w województwie łódzkim. 
Tu też rząd nie przejawia więk-
szego zainteresowania. To po-
ważne błędy. Jest też wielki pro-
blem z wypłacalnością pewnego 
ukraińskiego biznesmena za 
dostarczone do przerobu owoce. 
Trwa postępowanie w  tej spra-
wie. Powinno się ono również 
zakończyć zakupem i przejęciem 
do Holdingu. Dostawcy powinni 
dostać należne pieniądze. Gdy-
by tak się stało, to uwierzyłbym 
w  obietnicę budowy holdingu. 
Na razie mam tylko podstawy 
sądzić, że także ten element Pol-
skiego Ładu to blef.
 Jakie są prognozy dotyczące polskiej 

gospodarki, w tym rolnictwa w 2022 
roku, w który wkroczyliśmy w at-
mosferze obaw, lecz i tak potrzebnej 
nadziei?

Gospodarka jakoś może sobie 
poradzi. Jednak przedsiębiorcy 
obarczani kolejnymi obciąże-
niami już ledwo dyszą. Gorzej 
będzie w rolniczej części gospo-
darki. Tu sytuacja szybko się nie 
poprawi. Przy tej cenie środków 
do produkcji, w  tym szczegól-
nie nośników energetycznych, 
wielu rolników nie wytrzyma. 
Szczególnie trudna sytuacja jest 
w  sadownictwie, gdzie nakłady 
są największe. Miejmy jednak 
nadzieję, że jakimś cudem prze-
trwamy, bo symptomy ożywienia 
pocovidowego na świecie widać. 
Oby tylko przedsiębiorczość Po-
laków, w  tym rolników, nie zo-
stała zarżnięta bzdurnymi roz-
wiązaniami i przepisami. Mam 
nadzieję, i zrobię wszystko, żeby 
tak się nie stało.
 Życzymy więc skuteczności w rato-

waniu polskiego sadownictwa i rol-
nictwa!

Odwzajemniając się, życzę suk-
cesów w redagowaniu Tygodnika 
Radomskiego.
  Bardzo dziękuję. 
  Rozmawiał: Mieczysław Kaca
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2021 rok zwieńczony 
rekordowymi 
inwestycjami
Samorządowcy powiatu zwoleńskiego i mieszkańcy śledzący zmiany zachodzące 
na przestrzeni wielu lat potwierdzają, że 2021 rok pod względem wielkości i war-
tości zrealizowanych inwestycji był rekordowy. Z kolei grudniowa sesja budżetowa 
podpowiada, że zaplanowane wydatki inwestycyjne w  drogownictwie w 2022 roku 
też są rekordowe. Jest do przewidzenia, że budżet powiatu zwoleńskiego, w tym 
środki przeznaczane na infrastrukturę, będą w trakcie roku powiększane. Czyni się 
to dla dobra mieszkańców, z ich aktywnym udziałem.

Przy drodze powstały perony 
przystankowe, urządzono par-
king wzdłuż ogrodzenia cmen-
tarza i  chodnik łączący istnie-
jący ciąg pieszy z kazanowskim 
cmentarzem. Koszt przebudowy 
w 2021 roku wyniósł 2 miliony 
988 tysięcy złotych. Samorząd 
powiatu zwoleńskiego pozyskał 
na ten cel dofi nansowanie ze-
wnętrzne w kwocie 1 milion 793 
tysiące złotych. Środki zostały 
przyznane w  ramach „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego”. 
Władze powiatu zawarły też sto-
sowne umowy z władzami gmin 
Kazanów i Tczów, które partycy-
pują w kosztach przebudowy, 

Przebudowany blisko półki-
lometrowy odcinek drogi po-
wiatowej w  centrum Kazanowa 
kosztował 318 tysięcy 278 zło-
tych. Zadanie też było współfi -
nansowane ze środków budżetu 
urzędu marszałkowskiego. Za-
kres prac objął frezowanie starej 
nawierzchni jezdni, obsadzenie 
krawężników, położenie nowej 
nawierzchni drogi i  wykonanie 
kanału technologicznego. Wy-
konawca zamontował też nowe 
oznakowanie drogowe – pionowe 
i poziome.

Samorząd powiatu zwoleń-
skiego podpisał również umowę 
z  wykonawcą przebudowy ko-
lejnego, ponadczterokilometro-

wego odcinka drogi Bartodzieje 
– Kazanów. Prace ruszą, gdy po-
zwolą na to warunki atmosfe-
ryczne. Obejmą one: poszerzenie 
jezdni, wymianę uszkodzonych 
przepustów pod koroną drogi, 
budowę kanału technologiczne-
go i nowych peronów. Przebudo-
wane zostaną też skrzyżowania 
z  drogami gminnymi. Odcinek 
otrzyma nową nawierzchnię 
i  obustronne pobocza. Roboty 
mają zakończyć się w czerwcu. 
Kosztorysowa wartość wyniesie 
2 miliony 725 tysięcy złotych, 
a  dofi nansowanie 1 milion 362 
tysiące 808 złotych. Środki zo-
stały przyznane w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Samorząd powiatu nawiązał też 
współpracę z samorządem gmi-
ny Tczów, który przeznaczy na 
przebudowę 500 tys. zł. Pozo-
stałe koszty w kwocie 862 tys. zł 
zostaną pokryte z  budżetu po-
wiatu zwoleńskiego. – Po zakoń-
czeniu prac budowlanych w ra-
mach tego etapu modernizacji 
wszystkie odcinki trasy stworzą 
jedną spójną całość. Droga ma 
duże znaczenie komunikacyjne, 
występuje tu znaczne natężenie 
ruchu. Modernizacja zdecydo-
wanie poprawi bezpieczeństwo 
i komfort poruszania się po niej 
– ocenia starosta zwoleński Ste-
fan Bernaciak.

Ulica Hubala 
już po modernizacji

29 listopada 2021 roku ofi cjal-
nie oddano do użytku zmoder-
nizowaną ulicę Majora Hubala 
w Zwoleniu. 

Droga została poszerzona, zy-
skała chodnik, wygodną ścieżkę 
rowerową i  nowoczesne oświe-
tlenie. Zakres prac budowlanych 
był bardzo szeroki i objął odcinek 
drogi o długości 916 mb. Został 
tu wykonany chodnik z  kostki 

brukowej po lewej stronie jezdni, 
a przy jej krawędzi powstał ciąg 
pieszo-rowerowy z  kolorowego 
betonu asfaltowego. Droga jest 
też poszerzona i  pokryta nową 
nawierzchnią. Wykonawca wy-
budował odwodnienia pobocza, 
zjazdy do posesji, przebudował 
też dwa skrzyżowania. Dla bez-
pieczeństwa pieszych zostały 
wyznaczone dwa przejścia o pod-
wyższonym standardzie. Droga 
zyskała oznakowanie poziomie 
i pionowe, a także nowe, energo-
oszczędne oświetlenie typu LED.

Koszt przebudowy wyniósł 
1 milion 139 tysięcy złotych. 50% 
kosztów zostało pokryte z pozy-
skanego przez samorząd powiatu 
dofi nansowania zewnętrznego, 
przyznanego w  ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostałe 50% wartości zadania 
zostało podzielone pomiędzy 
dwa samorządy: powiatu zwoleń-
skiego oraz gminy Zwoleń.

Z Odechowa, przez Wólkę 
Gonciarską, do Sienna

W  październiku ubiegłego 
roku samorząd powiatu zwo-
leńskiego przekazał do użytku 
przebudowany odcinek drogi 
w miejscowości Wólka Gonciar-
ska w gminie Kazanów. 

Trasa prowadzi z  Odechowa, 
przez Wólkę Gonciarską i Sienno 
w  kierunku Ostrowca Święto-
krzyskiego. Zadanie zostało zre-
alizowane przy udziale środków 
zewnętrznych pochodzących 
z budżetu Mazowsza i wsparcia 
gminy Kazanów. Przebudowa 
kosztowała 647 tysięcy 816 zło-
tych. Wsparcie z budżetu Mazow-
sza wyniosło 250 tysięcy i zostało 
przyznane w  ramach zadania 
z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych wyniosło 250 tys. zł. 

Droga Tczów-Wincentów 
oddana już w lipcu 

W  lipcu ubiegłego roku za-
kończyła się przebudowa drogi 
Tczów-Wincentów. 

Wykonane prace moderniza-
cyjne poszerzonego do 5 metrów 
odcinka o  długości 690 mb to 
efekt dobrej współpracy samo-
rządów powiatu zwoleńskiego 
i gminy Tczów. Koszt inwestycji 
wyniósł 349 tysięcy 154 zł i został 
podzielony pomiędzy dwa sa-
morządy: powiatu zwoleńskiego 
i gminy Tczów. Gmina wydatko-
wała na ten cel 150 tysięcy zło-
tych. 

Starosta zwoleński Stefan 
Bernaciak: – Sukcesywnie reali-
zowaliśmy plan poprawy infra-
struktury drogowej, szukaliśmy 
różnych źródeł dofinansowań 
i  skutecznie po nie sięgaliśmy. 
Nawiązywaliśmy też współpracę 
z lokalnymi samorządami, które 
uczestniczyły w  kosztach prze-
budów. W  efekcie tych działań 
w  2021 r. powstały kolejne ki-
lometry wygodnych i bezpiecz-
nych dróg. Zrealizowaliśmy am-
bitne zadania na łączną kwotę 
blisko 5,5 miliona złotych. Jest 
to niewątpliwie sukces całego sa-
morządu powiatu zwoleńskiego. 
Nie zamierzamy jednak zwalniać 
tempa, planujemy kolejne prze-
budowy dróg, na które już pozy-
skaliśmy bardzo duże dofi nanso-
wania zewnętrzne w wysokości 
12.149.550 zł.

Wicestarosta Waldemar 
Urbański: – W  ubiegłym roku, 
realizowaliśmy też liczne zada-
nia z  zakresu ochrony zdrowia, 
sportu i oświaty. Doposażyliśmy 
miejscowy szpital i poradnie spe-
cjalistyczne w bardzo nowoczesny 
sprzęt o  łącznej wartości ponad 
4 mln zł, przy czym większość tej 
kwoty została pokryta z pozyska-
nego dofi nansowania. Przeprowa-
dziliśmy też termomodernizację 
sali sportowej przy Zespole Szkół 
Rolniczo-Technicznych w Zwole-
niu o wartości blisko miliona zło-
tych i wybudowaliśmy kompleks 
sportowo-rekreacyjny przy LO 

Starosta zwoleński – Stefan Bernaciak

im. Jana Kochanowskiego, także 
przy wsparciu środków zewnętrz-
nych. Inwestowaliśmy również 
w doposażenie szkół w urządze-
nia multimedialne i ciekawe pro-
jekty edukacyjne dla młodzieży. 

Przebudowa drogi 
Bartodzieje-Kazanów

Największa inwestycja drogo-
wa realizowana w powiecie zwo-
leńskim w  ubr. to przebudowa 
drogi powiatowej Bartodzieje-
-Kazanów. 

Dwuletnie zadanie obejmuje 
modernizację tej ważnej drogi 
powiatowej. Koszt wykonania 
tego zadania przekroczy 6 mln zł. 
Roboty na tej drodze rozpoczęły 
się od jej skrzyżowania z drogami 
gminnymi w  miejscowościach 
Brzezinki Stare i  Kazanów. Za-
kres prac objął poszerzenie jezd-
ni i wykonanie obustronne pobo-
czy i nowych zjazdów do posesji. 

Wicestarosta – Waldemar Urbański

Przecięcia wstęgi na przebudowanej drodze Bartodzieje – Kazanów dokonali 
m.in. Rafał Rajkowski – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Stefan 
Bernaciak – starosta zwoleński, Waldemar Urbański – wicestarosta oraz Teresa 
Pancerz-Pyrka – wójt gminy Kazanów i Arkadiusz Baran – wójt gminy Tczów

Uroczystego otwarcia przebudowanej ulicy Majora Hubala dokonali m.in. Anna 
Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Stefan Bernaciak – starosta zwoleński oraz 
Arkadiusz Sulima – burmistrz Zwolenia oraz Mirosław Chołuj, Jerzy Kamionka 
i Andrzej Skorek – członkowie Zarządu Powiatu w Zwoleniu

Na przebudowanej drodze powiatowej 
w centrum Kazanowa: Rafał Rajkowski – 
wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego, Stefan Bernaciak – starosta 
zwoleński, Waldemar Urbański – wice-
starosta, Piotr Fijołek – Przewodniczący 
Rady Powiatu w Zwoleniu oraz Teresa 
Pancerz-Pyrka – wójt gminy Kazanów 
i Arkadiusz Baran – wójt gminy Tczów

Działania podejmowane przez gospodarzy powiatu i liczną grupę aktywnych samorządowców umoż-
liwiły w ubiegłym roku m.in. przebudowę wielu kilometrów dróg, budowę nowych ścieżek rowerowych 
i chodników, zakupu sprzętu medycznego i elementów wyposażenia dla zwoleńskiego szpitala i poradni 
specjalistycznych, do przekazania nowoczesnych urządzeń multimedialnych dla placówek oświatowych, 
kompleksowej termomodernizacji szkolnej sali sportowej, budowę obiektu sportowego przy zwoleńskim 
liceum i skutecznego sięgania po środki zewnętrzne z unijnej i rządowej kasy na realizację tych zadań. 
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Duże nakłady na ochronę 
zdrowia, sport i oświatę

W obszarze rozwoju miejsco-
wej służby zdrowia w 2021 roku 
samorząd powiatu zwoleńskiego 
postawił krok milowy. 

Po kompleksowym remoncie 
wnętrz szpitala, doposażył w no-
woczesny sprzęt medyczny za-
równo jego oddziały, jak i porad-
nie specjalistyczne wchodzące 
w skład SPZZOZ w Zwoleniu. Na 
ten cel pozyskał ogromne środki 
zewnętrzne z funduszy unijnych 
w łącznej kwocie 3 milionów 1 ty-
siąc 699 złotych. Dzięki tym pie-
niądzom do szpitala i przychod-
ni trafi ły urządzenia ułatwiające 
szybką i trafną diagnostykę.

Budżet Powiatu 
Zwoleńskiego
2022 roku 
uchwalony!
29 grudnia radni uczestniczący w sesji Rady Powia-
tu w Zwoleniu uchwalili budżet na 2022 rok. 
Projekt budżetu uzyskał przed głosowaniem pozy-
tywną opinię Zespołu Orzekającego Regionalnej 
Iżby Obrachunkowej i wszystkich trzech komisji 
stałych Rady Powiatu.

Budżet Powiatu zakłada 
uzyskanie dochodów w  wy-
sokości 51 mln 702 tysięcy 
470 złotych, a  jego wydatki 
mają wynieść 54 mln 521 tys. 
690 zł. Na realizację zaplano-
wanych inwestycji zagwaran-
towano w nim kwotę 15 mln 
899 tys. 629 zł. Zdecydowa-
nie najwięcej środków, gdyż 
ponad 12 mln zł przeznacza 
się w nim na inwestycje dro-
gowe. Umożliwi to realizację 
zaplanowanej przebudowy 
ważnych odcinków dróg po-
wiatowych: Zwoleń-Sarnów, 
Suskowola-Policzna, Ode-
chów-Sienno-Ostrowiec, Iłża-
-Wólka Gonciarska, Kazanów-
-Kopiec, Jedlanka-Karczówka, 
Zwoleń-Kroczów-Kazanów, 
Bartodzieje-Kazanów, Szczę-
ście-Babin, Załazy-Zamość, 
Łagów-Przyłęk oraz ulicę Sło-
wackiego w  Zwoleniu. Prze-
budowany ma być też most 
w Wólce Gonciarskiej w ciągu 
drogi powiatowej: Odechów-
-Sienno-Ostrowiec Święto-
krzyski. Na sesji budżetowej 
dużą wagę przywiązywano 
do bezpieczeństwa pieszych. 
Znalazło to oddźwięk w przy-
jętej uchwale. W  Zwoleniu 
powstaną 4 przejścia dla pie-
szych o podwyższonym stan-
dardzie, a  w  Grabowie nad 
Wisłą – uwzględni się je w od-
cinku przebudowanym drogi.

Starosta zwoleński Stefan 
Bernaciak dziękując radnym 
powiatu za przyjęcie uchwały 
budżetowej powiedział: – Jest to 
budżet dużych ambicji i sporych 
nadziei każdego z  nas. Musimy 
jednak mieć na względzie obiek-
tywne zewnętrzne zagrożenia 
dla stabilizacji i  równowagi bu-
dżetu w  2022 roku. Po okresie 
znaczących inwestycji w oświatę, 
zrealizowaliśmy duże inwestycje 
w  obszarze służby zdrowia. Ro-
bimy wszystko, aby pod każdym 
względem zabezpieczyć zdrowot-
nie społeczeństwo powiatu zwo-
leńskiego. Bardzo ważną kwestią 
są drogi przebiegające przez po-
wiat oraz dojazdowe do Zwolenia, 
gdzie znajdują się urzędy, szkoły, 
ośrodki zdrowia, placówki han-
dlowe itp. Obecnie staramy się 
porządkować stany prawne dróg 
i je remontować. Liczymy, że ten 
rok będzie w tym zakresie przeło-
mowy. Wierzę, że uchwalony bu-
dżet dobrze przysłuży się społe-
czeństwu powiatu zwoleńskiego. 
Starosta wspomniał też o potrze-
bie otwarcia w Zwoleniu poradni 
urologicznej. 

– Z pewnością będą realizowa-
ne także zadania z obszaru szkol-
nictwa i kolejne z ochrony zdro-
wia. Ich rodzaj i  zakres będzie 
uzależniony od pojawiających 
się programów dofinansowań 
zewnętrznych – dodał wicesta-
rosta Waldemar Urbański

Starosta zwoleński Stefan Bernaciak dziękuje radnym za przyjęcie 
uchwały budżetowej

Nowoczesny tomograf komputerowy uruchomiony 10 stycznia 2022 prezentują: 
Stefan Bernaciak – starosta zwoleński, Waldemar Urbański – wicestarosta oraz 
Zbigniew Młynek – dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu

też sale chorych. Na oddziały 
trafi ły: wózki medyczne, wózki 
do przewożenia pacjentów w po-
zycji leżącej, łóżka szpitalne ze 
zmienną wysokością, łóżka re-
animacyjne, materace piankowe 
i  zmiennociśnieniowe, szafki 
przyłóżkowe, a także urządzenia 
gastronomiczne.

Będzie nowy, komfortowy 
oddział rehabilitacji

Usługi rehabilitacyjno-zdro-
wotno-edukacyjne, które były 
do tej pory świadczone w zwo-
leńskim szpitalu, zostaną prze-
niesione do nowej siedziby czyli 
dawnego internatu zlokalizowa-
nego obok Zespołu Szkół Rol-
niczo-Technicznych przy ulicy 
Sienkiewicza w Zwoleniu. Będzie 
tu przestronnie, komfortowo 
i bardziej nowocześnie.

Prace przygotowujące po-
mieszczenia do nowych funkcji 
dobiegły końca. Powstały tu trzy 
łazienki, w tym damska, męska 
i  dla osób niepełnosprawnych, 
szatnie dla pacjentów, gabinet 
lekarza oraz dziewięć kabin za-
biegowych wraz z  nowym wy-
posażeniem, w tym do zabiegów 
wodnych. Po przeciwnej stronie 
umiejscowiona jest duża sala 
do kinezoterapii z  odpowied-
nimi urządzeniami. Stanie tu 
też nowa recepcja. Koszt prac 
wyceniono na kwotę 670.448,83 
złotych i w większości zostanie 
on pokryty z  budżetu powiatu. 
10% wartości zadania będzie 
opłacone ze środków własnych 
SPZZOZ w Zwoleniu. Nowy od-
dział zostanie uruchomiony już 
z początkiem nowego roku.

Przebudowany został także 
parking przy zwoleńskiej przy-
chodni. Sfi nalizowano również 
działania związane z  urucho-

mieniem pozyskanego bardzo 
nowoczesnego tomografu kom-
puterowego do szybkiej i trafnej 
diagnostyki obrazowej. 

Duże środki dla oświaty
Samorząd powiatu zwoleńskie-

go nieprzerwanie stawia również 
na rozwój infrastruktury w ob-
szarze oświaty. W  2021 roku 
pozyskał na ten cel blisko milion 
złotych wsparcia zewnętrznego. 

W  ramach tych środków 
w ubiegłym roku zrealizowano 
między innymi duże zadanie 
termomodernizacji budynku 
sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkół Rolniczo-Technicznych 
w Zwoleniu. Obiekt został prze-
budowany, ocieplony, otrzy-
mał też nową stolarkę okienną 
i  drzwiową oraz instalację fo-
towoltaiczną. Łącznie pozyska-
ne na realizację tego zadania 
fundusze wynoszą 880 tysięcy 
886 złotych, w tym 680  tysięcy 
886 złotych z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz 
200 tysięcy złotych z  „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2021”. 

Kolejne zadanie, na które po-
zyskano środki zewnętrzne, to 
budowa kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego przy LO im. Jana 
Kochanowskiego w  Zwoleniu. 
Zewnętrzne wsparcie dla tej 
inwestycji wyniosło 97 tysięcy 
426 złotych i zostało przyznane 
w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przy szkole 
wybudowano czterotorową bież-
nię sprinterską oraz pięciostano-
wiskową siłownię plenerową. 

Samorząd powiatu pozyskał 
też w 2021 r. środki na doposaże-
nie zwoleńskich szkół ponadpod-
stawowych w nowoczesny sprzęt 
multimedialny, w  tym interak-
tywne monitory oraz laptopy. 
Łączna wartość zadania to 52,5 
tysiąca złotych. Kwota otrzyma-
nej dotacji celowej z programu 
„Aktywna tablica” to 42 tysią-
ce złotych. W 2021 toku kwotą 
12 tys. zł doposażona została też 
biblioteka w  Liceum Ogólno-
kształcącym w Zwoleniu. Trafi ły 
tu nowości wydawnicze, lektury 
szkolne oraz elementy wyposa-
żenia oraz sprzęt, w tym czytniki 
do e-booków. Samorząd powiatu 
zwoleńskiego pozyskał na ten cel 
12 tysięcy złotych. 

Wyremontowaną drogę Tczów-Wincentów otworzyli m.in. Stefan Bernaciak – sta-
rosta zwoleński, Waldemar Urbański – wicestarosta, Piotr Fijołek – przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Zwoleniu, Arkadiusz Baran – wójt gminy Tczów oraz Tomasz 
Mordziński – dyrektor PZD w Zwoleniu

Samorząd powiatu zwoleń-
skiego zakończył remont szpita-
la o wartości ponad 5 milionów 
złotych już w  2020 r. W  roku 
ubiegłym postawił na doposaże-
nie oddziałów placówki, a także 
poradni specjalistycznych w no-
woczesny sprzęt medyczny. Na 
ten cel pozyskał ogromne środki 
zewnętrzne z funduszy unijnych 
w łącznej wartości ponad 3 milio-
nów złotych. Dzięki tym pienią-
dzom zakupiono między innymi 
bardzo nowoczesny aparat RTG, 
aparaty ultrasonografi czne, apa-
raty EKG i KTG najnowszej ge-
neracji, autoklawy, urządzenia 
do dezynfekcji, koncentratory 
tlenu, cieplarki laboratoryjne, 
mikroskopy, wirówki laborato-
ryjne, pompy infuzyjne, aparat 
do elektrokoagulacji, kolposkopy, 
tory wizyjne z trzema gastrosko-
pami i wiele innych. Pracownia 
fi zjoterapii otrzymała elektrycz-
ny stół do masażu, zestaw do 
elektroterapii i  zestaw do lase-
roterapii. Doposażone zostały 

Nowoczesny aparat RTG, który znajdu-
je się w zwoleńskim szpitalu prezen-
tują m.in.: Adam Struzik – marszałek 
województwa mazowieckiego, Stefan 
Bernaciak – starosta zwoleński, Leszek 
Przybytniak – radny województwa 
mazowieckiego, Piotr Fijołek – prze-
wodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu 
i Stanisław Bartosiewicz – wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 04.01.2022  r. 

Znak: BOŚ 6620.2.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) oraz 
art. 104, art. 107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych 
w miejscowości Kolonia Śląsko, gmina Lipsko, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

• I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Kolonia Śląsko, gmina Lipsko, powiat 
lipski, województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję po-
daje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Kolonia Śląsko, 
gm. Lipsko oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko 
oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej miasta i gminy, powiatu oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Lipsko Kolonia Śląsko 1 0,30
2. Lipsko Kolonia Śląsko 39 0,83
3. Lipsko Kolonia Śląsko 111 0,13
4. Lipsko Kolonia Śląsko 113 0,30

Łączna powierzchnia: 1,56 ha

O G Ł O S Z E N I E

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

F O N T  S Z E R Y F O W Y
doskonały do długich tekstów

W Y P R Ó B U J  N A :
www.myfonts.com/fonts/alma-type/alma-serif/

�Regular | Italic | Semibold | Bold
Alma Serif
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Kamień węgielny 
pod budowę 
szkoły drzewnej
Rusza budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-
-Letnisku. W ławach nowego, wygodnego budynku uczniowie zasiądą już w 2023 r. 
Poniedziałkowe wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczęło budowę nowego 
obiektu. Inwestycja zostanie w całości sfi nansowana przez samorząd Mazowsza, 
a koszt całego przedsięwzięcia to 90 mln zł.

Jak podkreśla marszałek 
Adam Struzik, budowa nowego 
budynku szkoły drzewnej w Gar-
batce-Letnisku to największa te-
goroczna inwestycja edukacyjna 
realizowana na Mazowszu. – To 
będzie nowoczesny, komfortowy 
budynek na miarę XXI wieku, 
w którym młodzi ludzie będą nie 
tylko uczyć się, ale i rozwijać swo-
je pasje. Szkoła przeniesie się do 
niego już w przyszłym roku.

Szkoła Drzewna w  Garbatce-
-Letnisku działa pod auspicjami 
samorządu województwa ma-
zowieckiego dopiero od 2018 r. 
Do tej pory uczniowie kształcili 
się w  niewielkich budynkach, 
których stan techniczny pozo-
stawia wiele do życzenia. Dlate-
go samorząd Mazowsza podjął 
decyzję o budowie nowej siedzi-
by. W  2019  r. kupiono działkę 
o powierzchni ponad 3,1 ha pod 
budowę nowego budynku. Na ten 
cel władze Mazowsza przezna-
czyły ponad 4,3 mln zł. W grud-
niu ubiegłego roku podpisana 
została umowa z wykonawcą in-
westycji – fi rmą Skanska S.A. In-
westycja ma być gotowa w 2023 r.

Wicemarszałek Rafał Raj-
kowski zaznacza, że rozpoczęta 
właśnie inwestycja obejmuje 
nie tylko budowę samej szkoły, 
ale także bursy szkolnej oraz 
sal warsztatowych. – To dużo 
więcej niż zwykła szkoła, to cały 
kompleks edukacyjny. Wygodny, 
ekologiczny, ale także związany 
z  historią mazowieckiej archi-
tektury drewnianej – podkreśla 
wicemarszałek.

Dyrektor Zespołu Szkół 
Drzewnych i Leśnych w Garbat-
ce-Letnisku Mirosław Dziedzicki 

podkreśla, że oferta szkoły jest 
cały czas poszerzana, w  odpo-
wiedzi na potrzeby rynku, ale też 
trendów pracy w drewnie. – Od 
września będziemy kształcić na 
kierunku technik architektury 
krajobrazu. Wprowadzamy dwie 
innowacje programowe w  tech-
nikum drzewnym – projektowa-
nie z  elementami designu oraz 
renowację i  konserwację drew-
na. A z kolei w szkole branżowej 
I stopnia prowadzimy nabory na 

stolarzy, cieślów, dekarzy i  tapi-
cerów. Już teraz wiele się dzieje, 
a nowa siedziba da nam w zasa-
dzie nieograniczone możliwości 
rozwoju – podkreśla dyrektor.

Będzie wygodnie 
i funkcjonalnie

Nowy kompleks szkolny bę-
dzie się składać z czterech czę-
ści – oświatowej, warsztatowej, 
hali sportowej z zapleczem oraz 
internatu – wylicza przewod-
niczący sejmikowej Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich 
Leszek Przybytniak. – W nowym 
budynku zastosowane zostaną 
nowoczesne i przyjazne środowi-
sku technologie. Dodatkowo, cały 
teren zostanie kompleksowo za-
gospodarowany. Powstaną nowe 
drogi, chodniki i dojazdy. Nie za-
pomniano także o terenach zielo-
nych i małej architekturze.

Budynki szkoły, hali i internatu 
będą ze sobą połączone na dwóch 
kondygnacjach. Budynek warsz-
tatów zostanie natomiast odse-

Dinozaury w regionie 
radomskim
Mają 200 milionów lat, a wyglądają jakby były zo-
stawione wczoraj – już kilkaset tropów dinozaurów 
udało się odkryć i zabezpieczyć w kopalni surowców 
ilastych w Borkowicach w powiecie przysuskim.

Największe ślady mają dłu-
gość nawet 40 cm, należą do co 
najmniej siedmiu gatunków 
jurajskich gadów. Odkrycie 
jest epokowe, a ślady najlepiej 
zachowane z  opisanych do-
tychczas w Polsce.

Pierwsze odkryto podczas 
badań archeologicznych la-
tem ubiegłego roku. Znajdo-
wały się na 60 blokach. Bada-
cze z Państwowego Instytutu 
Geologicznego nie mają wąt-
pliwości, że kolekcja tropów 
dinozaurów z Borkowic może 
być największą w Europie, bo 
w kopalni ciągle trwa wydoby-
wanie surowca, i wciąż odkry-
wane są kolejne tropy.

– Są to naturalnie zacho-
wane odlewy, ponieważ di-
nozaury spacerowały po ile 
wysychającym – powiedział 
prof. Grzegorz Pieńkowski 
z  Państwowego Instytutu 
Geologicznego. Jak wyjaśnił, 
piaski zasypały tropy, a piasek 
zamienił się z czasem w twar-

dą skałę piaskowiec i dzięki temu 
możemy je obserwować jako śla-
dy wypukłe.

Tropy dinozaurów pochodzą 
sprzed 200 milionów lat. To 
wtedy na terenie południowego 
Mazowsza znajdowało się płytkie 
morze.

Znalezisko poruszyło naukow-
ców, ale to także szansa dla gminy 
i całego regionu. – W przyszłości 
powinien powstać geopark czy 
park paleontologiczny, nato-
miast na dzień dzisiejszy chcemy 
w  jakiś sposób zasygnalizować, 
że takie odkrycie było w formie 
jakichś mniejszych inwestycji 
w pobliżu kopalni – powiedział 
wójt Borkowic Robert Fidos.

Oprócz pozostałości po dino-
zaurach w  Borkowicach znale-
ziono też szczątki innych zwie-
rząt lądowych i  szczątki ryb. 
Eksperci twierdzą, że to najlepiej 
zachowane znalezisko w Polsce. 
Podobne odkryto na terenie 
Grenlandii, Afryki czy Chin.

 źródło: radom24.pl

parowany i dostępny specjalnym 
łącznikiem. Między skrzydłami 
budynku mieścić się będą dzie-
dzińce – zewnętrzny wejściowy 
i wewnętrzny rekreacyjny.

Szkoła w dobrym stylu
Projekt nowej siedziby szkoły 

nie jest przypadkowy. W projek-

cie elewacji zainspirowano się 
stylem architektury drewnianej, 
zwanym nadświdrzańskim. Jest 
to architektura charakterystycz-
na dla budowli letniskowych 
i posiada w sobie elementy bu-
downictwa mazowieckiego. 
Wyróżnia się lekką konstrukcją 
i  bogato zdobionymi pawilona-
mi ze sztukaterią, rzeźbieniami 
i tapicerskimi ozdobami. Dzięki 
działaniom edukacyjnym szkoły, 
dziedzictwo drewnianej archi-
tektury w  Polsce będzie miało 
swoją kontynuację w  nowym 
wymiarze i  nowej przestrzeni 
siedziby szkoły. Koszt budo-
wy nowego obiektu to ponad 
90 mln zł. Całość inwestycji zo-
stanie sfi nansowane z  budżetu 
samorządu województwa mazo-
wieckiego. 

 Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego
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 Dzięki wsparciu fi nansowemu Unii Europejskiej, Szpital Powiato-
wy w Zwoleniu otrzymał tomograf komputerowy. Ten nowoczesny 
sprzęt przyczyni się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców. 
Oprócz tomografu, który wraz z urządzeniem pracowni kosztował 
2,9 mln zł, zwoleński szpital otrzymał: mobilny cyfrowy aparat RTG, 
narzędzia do kompresji klatki piersiowej, kardiomonitor, respirator, 
pulsoksymetr, ssaki elektryczne oraz środki ochrony indywidualnej. 
Uroczyste otwarcie Pracowni Tomografi cznej w Zwoleniu nastąpiło 
10 stycznia. Wzięli w nim udział: marszałek Adam Struzik, Leszek 
Przybytniak – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich Sejmiku, samorządowi gospodarze powiatu zwoleńskiego, mia-
sta Zwoleń i przedstawiciele samorządów gminnych oraz medycy 
i wykonawcy pracowni.

 Kolejnych 6 autobusów z napędem elektrycznym zasili fl otę Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Do już eksploato-
wanych dziewiętnastu 12-metrowych „elektryków”, dołączą pierw-
sze w Radomiu bezemisyjne przegubowce o długości 18 metrów. 
Zasilą one linię nr 7. Zakup stał się możliwy dzięki dofi nansowaniu 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

 W radomskim Klubie „WETERAN”, jak co roku, odbył się trady-
cyjny Sylwester, rozpoczęty szampanem i noworocznymi życzeniami, 
a zakończony wspólnym poczęstunkiem. Nie obyło się bez tańców, 
jednak bez przytulanek.

 23 grudnia w  Iłży odbyła się 
niecodzienna uroczystość uho-
norowania stulatka Mieczysława 
Celucha, kombatanta BCH. Uczy-
nili to burmistrz Iłży Przemysław 
Burek z pracownikami USC oraz 
Zbigniew Gołąbek, prezes Zarzą-
du Okręgu Radom Związku Kom-
batantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych. Przypomniał on, że 
również ojciec stulatka i jego bra-
cia byli członkami Zgrupowania 
Batalionów Chłopskich „Ośka”, 
należącymi do placówki dowodzo-
nej przez Juliana Tusińskiego ps. 
Świerszczyk z Pakosławia.

 6 stycznia tradycyjny Orszak Trzech Króli, zorganizowany z udziałem Zakonu Rycerzy Kolumba 
i innych organizacji, pojawił się także w Pionkach. Trzej Królowie z Ogródka Jordanowskiego prze-
maszerowali wzdłuż pawilonów przy ul. Dębowej, a następnie ulicą Niepodległości do kościoła pw. 
św. Barbary. Z tej świątyni przeszli z wiernymi aleją Jana Pawła II. W każdym z wymienionych miejsc 
odbyły się inscenizacje nawiązujące do narodzin Jezusa.

 W radosnej atmosferze obradowała 29 grudnia sesja Rady Powiatu Radomskiego. Obrady poprze-
dził akt dzielenia się opłatkiem, poświęconym przez ks. biskupa Marka Solarczyka. Budżet na 2022 
rok przyjęty został jednogłośnie. Starosta Waldemar Trelka powiadomił, że po raz pierwszy w 20-let-
niej historii samorządowego powiatu radomskiego wpływy i wydatki przekraczają sumę 200 mln zł. 
Wydatki wyniosą ponad 215 mln zł, z czego 60 mln zł przeznaczy się na inwestycje.

PO(D)GL ĄDY

Otwarcie Pracowni 
Tomografi i Komputerowej

Stulecie kombatanta ziemi iłżeckiej 

Orszak Trzech Króli w Pionkach 

„Elektryki” na ulicach Radomia 

Sylwester w Klubie ,,WETERAN” Rekordowy budżet powiatu


