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SAMORZĄD MAZOWSZA 
ROZBUDUJE RADOMSKI „MEDYK”
Zielony dach, recykling wody, panele słoneczne i innowacyjne rozwiązania dla uczniów i nauczycieli – znamy 
plany rozbudowy Medycznej Szkoły Policealnej CKZiU w Radomiu. Budynek będzie nie tylko większy, ale też 
nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny. Na sporządzenie koncepcji architektonicznej i niezbędnej doku-
mentacji samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 430 tys. zł. Prace budowlane ruszą w przyszłym roku.

To kolejny krok w rozwoju pla-
cówki zauważa marszałek Adam 
Struzik. – Radomskie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego to szkoła z tradycjami, 
w  której od 63 lat kształcą się 
słuchacze w  zawodach medycz-
nych i społecznych. To prawdziwa 
kuźnia profesjonalnych pracow-
ników ochrony zdrowia, dlatego 
systematycznie ją wspieramy. 
W  2015 r. zmodernizowaliśmy 
budynek przy Placu Starego Mia-
sta 10, który dziś jest wizytówką 
placówki. Teraz przyszła kolej na 
rozbudowę głównej siedziby szko-
ły właśnie przy ul. Kelles-Krauza 
3. To potrzebna inwestycja, która 
przyniesie wiele korzyści zarów-
no tych ekonomicznych, eduka-
cyjnych, jak i ekologicznych.

Zgodnie z przygotowaną kon-
cepcją nowy „Medyk” będzie 
posiadał najnowsze rozwiązania 
architektoniczne i technologicz-
ne – To będzie placówka na miarę 
XXI w. – podkreśla wicemarsza-
łek Rafał Rajkowski. – Stawiamy 
na energooszczędność, zieloną 
architekturę, wykorzystanie 
wody deszczowej i  oczywiście 
ułatwienia dla osób z  niepełno-
sprawnościami. Chcemy stwo-
rzyć miejsce, które stanie się 
kolejną wizytówką Radomia 
nie tylko architektoniczną, ale 
przede wszystkim dydaktyczną. 
Nowy budynek to nie tylko nowe 
mury, ale też sprzęt i  możliwo-
ści.– dodaje

Nowe powierzchnie

Agnieszka Stolarczyk, dyrek-
tor CKZiU w Radomiu podkreśla, 
że proponowana moderniza-
cja budynku zakłada uzyskanie 
3847 m² powierzchni użytkowej, 
co zwiększy obecną powierzch-
nię szkoły o dodatkowe 1463 m². 

– Wszystkie pracownie zaprojek-
towane są zgodnie z przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi 
i  odzwierciedlają rzeczywiste 
warunki pracy w zawodach me-
dycznych. W projekcie uwzględ-
niono pomieszczenia do indy-
widualnej pracy nauczycieli na 
każdym piętrze, funkcjonalny 
pokój nauczycielski z  możliwo-
ścią odpoczynku, przygotowania 
i spożycia posiłku, wygodne fotele 
na korytarzach, przestronne sale 
wykładowe oraz pracownie sy-
mulujące nowoczesne sale szpi-
talne, gdzie słuchacze uczą się 
w  zawodzie opiekuna medycz-
nego. Koncepcja zakłada zasto-
sowanie zielonych technologii, 
wykorzystanie żywej roślinno-
ści, zielonych ścian tworzących 
naturalne płuca budynku. Poza 
tym zielony dach będzie stanowił 
atrakcyjna przestrzeń dla rekre-
acji, inspirujących zajęć i integra-
cji słuchaczy. 

Ekologicznie i nowocześnie

Spośród nowoczesnych roz-
wiązań ekologicznych zastoso-
wanych w  budynku na uwagę 
zasługuje recykling wody z  in-
stalacji sanitarnej, co pozwoli 
wykorzystać i  zagospodarować 

deszczówkę do utrzymania zie-
leni budynku. W projekcie zapla-
nowano również wykorzystanie 
energii odnawialnej poprzez za-
stosowanie paneli słonecznych 
i  systemu odzyskiwania ciepła 
z wentylacji.

Zdaniem radnego wojewódz-
twa Tomasza Śmietanki realiza-
cja tego projektu to inwestycja 
w  przyszłość placówki. – Po-
wstanie wyjątkowa, nowocześnie 
wyposażona szkoła, dostępna dla 
wszystkich. Ogromnym atutem 
tej koncepcji jest uwzględnienie 
potrzeb osób z  niepełnospraw-
nościami. Windy, oznaczenia na 
posadzkach czy sale wykładowe 
wyposażone w odpowiednie na-
głośnienie to tylko niektóre plusy 
tego projektu.

Nowe skrzydło

W  ramach inwestycji plano-
wane jest wybudowanie nowego 
skrzydła oraz generalny remont 
istniejącego już budynku szko-
ły. Projekt uwzględnia również 
budowę parkingu podziemnego. 
W trakcie prac zastosowana zo-
stanie inteligentna technologia 
rozbiórki, która pozwoli na po-
nowne wykorzystanie odzyska-
nych materiałów. Prezentowany 

budynek będzie miał pięć kon-
dygnacji oraz nowoczesną aulę 
w formie łącznika. Dodatkowe po-
wierzchnie umożliwią powstanie 
nowych pomieszczeń dydaktycz-
nych w  tym: sal wykładowych, 
pracowni praktycznej nauki za-
wodu oraz pomieszczeń socjal-
nych i sanitarnych, służących re-
alizacji celów statutowych szkoły.

Radny województwa Leszek 
Przybytniak, przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich w  mazowieckim sejmiku 
zauważa, że radomski „Medyk” 
będzie placówką przyjazną nie tyl-
ko środowisku, ale przede wszyst-
kim atrakcyjną dla słuchaczy i ka-
dry pedagogicznej. – Wprawdzie 
na efekty tego projektu musimy 
jeszcze trochę poczekać, ale już 
dziś wiemy, że słuchacze będą 
uczyć się w pracowniach odzwier-
ciedlających rzeczywiste warunki 
pracy w  zawodach medycznych. 
Takie rozwiązania są przyszło-
ścią edukacji medycznej i cieszę 
się, że będą dostępne właśnie tu, 
w Radomiu.

Obecnie w Centrum Kształce-
nia Zawodowego i  Ustawiczne-
go 321 słuchaczy uczy się na 10 
kierunkach: technik elektrora-
diolog, technik masażysta, asy-
stentka stomatologiczna, higie-
nistka stomatologiczna, opiekun 
medyczny, opiekunka dziecięca, 
technik sterylizacji medycznej, 
technik farmaceutyczny, tech-
nik usług kosmetycznych oraz 
podolog. Prowadzone są również 
Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe. 
Zajęcia dydaktyczne realizowane 
są w 17 oddziałach w Medycznej 
Szkole Policealnej oraz w 5 Kwa-
lifi kacyjnych Kursach Zawodo-
wych w  Centrum Kształcenia 
Ustawicznego.

  mazovia.pl
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Powstanie nowe 
boisko przy ZSE
Wkrótce ruszą prace przy budowie nowego, wielo-
funkcyjnego boiska wraz z bieżnią przy Zespole Szkół 
Elektronicznych.

Urząd Miejski rozstrzygnął 
przetarg na wykonanie prac. Wy-
grała fi rma KB VOYAGER z Ra-
domia, której oferta opiewała na 
nieco ponad 948 tys. zł.

To kolejna inwestycja, która 
zostanie zrealizowana w Zespo-
le Szkół Elektronicznych w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 
Wcześniej – przypomnijmy 
– szkoła wzbogaciła się także 
o boisko piłkarskie. Nowe wie-
lofunkcyjne boisko będzie miało 

wymiary 24×44 m i poliuretano-
wą nawierzchnię. Powstanie też 
trzytorowa bieżnia, zakończona 
skocznią do skoku w  dal. Wy-
konawca będzie miał też za za-
danie zamontować oświetlenie, 
wyposażyć boisko w niezbędny 
sprzęt i  zagospodarować teren 
wokół.

Zwycięzca przetargu na wyko-
nanie wszystkich prac ma 5 mie-
sięcy.

 UM Radom

Inwestycja w Muzeum 
Jana Kochanowskiego
Już wkrótce pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku ofi cyna dworska w Mu-
zeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie odzyska swój dawny blask. Umowę 
na jej remont podpisał Ireneusz Domański, p.o. dyrektora Muzeum, Jolanta Wdo-
wiak, główna księgowa oraz Dariusz Żak, prezes Korporacji Budowlanej z Rado-
mia, która wygrała przetarg.

Jak wykazały badania konser-
watorskie, ofi cyna została zbu-
dowana częściowo z materiałów 
rozbiórkowych z dawnego pała-
cu, związanego z  bezpośredni-
mi właścicielami czarnoleskich 
dóbr po rodzinie Kochanow-
skich. Kolejne remonty i moder-
nizacje obiektu doprowadziły 
do zatracenia jego pierwotnego 
charakteru.

Rewitalizacja i  konserwacja 
ofi cyny stała się konieczną po-
trzebą, ratującą zabytek przed 
zniszczeniem. W ogólnym planie 
zwiększy się atrakcyjność czar-
noleskiego kompleksu dworsko-
-parkowego oraz dostępność do 
oferty programowej Muzeum 
Jana Kochanowskiego.

Projekt przewiduje przywró-
cenie pierwotnej bryły budynku 
z  połowy XIX wieku. Zostanie 
wykonana izolacja fundamentów, 
będą nowe ściany zewnętrzne, bu-
dynek zyska również nowy taras 
wyłożony kostką drewnianą.

Zaprojektowana została nowa 
aranżacja pomieszczeń, między 
innymi sala edukacyjna. Odtwo-
rzony zostanie bardzo rzadko 
występujący w  architekturze 
tego typu komin „butelkowy”. 
Będzie specjalne wejście dla 

osób niepełnosprawnych. We 
fragmentach zostanie wyekspo-
nowana ściana wieńcowa i  od-
tworzony pierwotny dach, który 
pokryty zostanie tradycyjnym 
gontem oraz okna typu skrzyn-
kowego z okiennicami.

Wartość prac przekracza 
1,3 mln zł. Remont zostanie sfi nan-
sowany z funduszy UE i przez Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego. W uroczystości podpisania 
umowy z  wykonawcą remontu 
uczestniczył Rafał Rajkowski, Wi-
cemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego oraz Tomasz Adamiec, 
wójt gminy Policzna.

– Bardzo się cieszę dzisiaj 
z  podpisania tej umowy. Jak 

z  pewnością mogli państwo 
zauważyć w  większości na-
szych instytucji kultury pro-
wadzone są intensywne prace 
budowlane lub modernizacja 
istniejących obiektów. To jest 
również moja osobista duma, 
że udaje się tak dużo zrobić – 
mówił wicemarszałek Rafał 
Rajkowski.

– Dołożymy najwyższej 
staranności, by za dziewięć 
miesięcy ten obiekt wyróż-
niał się może nawet przyćmił 
blaskiem ten istniejący, żeby 
zwracał na siebie uwagę – za-
pewnia Dariusz Żak, prezes 
fi rmy Darco.

 źródło: radom24.pl

IX Wielki Test 
Wiedzy o Radomiu
Wielki Test Wiedzy o Radomiu od 2014 r. stanowi stały 
i rozpoznawalny element Kazików, święta ku czci pa-
trona Radomia i diecezji radomskiej. Test od początku 
swego istnienia ma wymiar charytatywny – zwycięska 
drużyna ma honor przekazać pewną kwotę na rzecz 
wybranej przez nas instytucji.

Tak też się stanie w tym roku. 
Sponsorem nagrody w tegorocz-
nym Wielkim Teście Wiedzy 
o Radomiu jest fi rma Tolen.pl.

Test spełnia także inne, nie 
mniej ważne zadania – edukuje 
w zakresie szerokiego spektrum 
funkcjonowania Radomia, jego 
historii i  dnia współczesnego. 
A wszystko w atrakcyjnej formie 
zabawy, podczas której na równi 
z wiedzą, liczy się odrobina szczę-
ścia.

Test składa się z czterech rund, 
po 10 pytań każda. Prawidłową 
odpowiedź na każde pytanie na-
leży wskazać spośród czterech 
wariantów. Od początku w Wiel-
kim Teście Wiedzy brały udział 
przede wszystkim drużyny repre-
zentujące różne instytucje, urzędy, 
stowarzyszenia czy władze miasta 
– chcemy, aby tak pozostało, ale 
zarazem w tym roku, po raz pierw-
szy, planujemy zorganizować 
I Mały Test Wiedzy o Radomiu.

Dedykujemy go rodzinom 
z dziećmi i chcemy, aby w atmos-
ferze dobrej zabawy zmierzyły się 
z nieco innym zakresem wiedzy 
o  naszym mieście – tym zwią-
zanym z  ich funkcjonowaniem 
w  Radomiu, atrakcjami z  któ-
rych mogą korzystać, ale także 
z problemami, które napotykają 
w  swojej codzienności. Mamy 
nadzieję, że ta forma zabawy na 
stałe wpisze się w  Kaziki, a  ra-
domskie familie licznie stawią się 
w Resursie i podejmą wyzwanie 
sprawdzenia swojej wiedzy o ży-
ciu w grodzie nad Mleczną.

Dla rodzin przygotowaliśmy 
trzy rundy po 10 pytań – każde 

z trzema wariantami odpowiedzi. 
Dla najlepszych drużyn przewidu-
jemy cenne nagrody – zwycięska 
rodzina otrzyma nagrodę fi nan-
sową o wartości 500 zł – bon na 
zakupy w radomskim sklepie „Raf-
faello” mieszczącym się przy ul. 
Mickiewicza 5. Za tę kwotę będzie 
można nabyć m.in. ekologiczne 
farby oraz interesujące materiały 
służące do wykańczania i dekora-
cji wnętrz mieszkania.

Serdecznie zachęcamy do 
przesyłania zgłoszeń do obu 
Testów. Dokument powinien 
zawierać nazwę drużyny, perso-
nalia osób ją tworzących oraz te-
lefon kontaktowy przynajmniej 
do jednego z członków zespołu. 
Drużyny chcące wziąć udział 
w Wielkim Teście Wiedzy o Ra-
domiu muszą być trzyosobowe. 
Te pragnące bawić się z  nami 
podczas Małego Testu Wiedzy 
o Radomiu mogą liczyć maksy-
malnie cztery osoby.

Zachęcamy aby zespoły rodzin-
ne były wielopokoleniowe, two-
rzone zarówno z  dziadków, jak 
i  rodziców oraz dzieci w  wieku 
5–18 lat. Regulaminy Wielkiego 
i  Małego Testu Wiedzy o  Rado-
miu dostępne są na stronie Re-
sursy. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 25 lutego pod adresem: 
zgloszenia@resursa.radom.pl.

UWAGA! Liczba miejsc w obu 
Testach jest ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. Na wszel-
kie pytania związane z Testami 
odpowiedzi udziela pracownik 
Resursy – Paweł Puton. Telefon: 
48 362 85 90 lub mailowo: pawel.
puton@resursa.radom.pl.

Ulice Piwna i Zgodna 
do przebudowy
Rozbudowa ulicy Piwnej w Radomiu znalazła się na 
liście inwestycji, które w tym roku zostaną dofi nan-
sowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Miasto otrzyma na ten cel ponad 2,1 mln zł. Wraz 
z ulicą Piwną, w ramach jednego zadania, zostanie też 
przebudowana sąsiadująca z nią ulica Zgodna.

W  planie jest budowa nowych 
jezdni, chodników, miejsc postojo-
wych w pobliżu sanepidu, a także 
budowa kanalizacji i montaż oświe-
tlenia. Zgodnie z  projektem ulica 
Piwna zostanie również przedłużo-
na do ul. Staromiejskiej o około 160 
metrów.

– To ważna inwestycja, ponie-
waż poprawi warunki codzienne-
go życia mieszkańców tej części 
miasta. Będzie też miała znacze-
nie dla obsługi komunikacyjnej 
sanepidu oraz przyszłego Parku 
Kulturowego Stary Radom, w tym 
znajdujących się nieopodal bulwa-
rów – mówi wiceprezydent Mate-
usz Tyczyński.

Zgodnie z  opracowaną już 
dokumentacją, w  ramach in-
westycji, której całkowity koszt 
jest szacowany na 6 mln złotych, 
mają powstać także dwa wynie-
sione skrzyżowania: Zgodna/
Piwna i Piwna/Św. Floriana.

 UM Radom
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O rozwoju gminy z jej prehistorią w tle
Rozmowa z Robertem Fidosem, Wójtem Gminy Borkowice

 Za nami dwa miesiące 2022 roku. 
Jaki on będzie dla gminy Borkowice?

 – Jest dużo obaw i niewiado-
mych powodowanych pandemią 
koronawirusa oraz konfl iktową 
sytuacją za polską wschodnią 
granicą. Stwarza to między in-
nymi niepewność rzutującą 
ujemnie także na wysokość ze-
wnętrznych środków finanso-
wych, o które zabiegamy.    
  Na Wschodzie dalej wrze, ale bu-
dżet gminy Borkowice na bieżący rok 
macie już uchwalony. Czy nastraja to 
pozytywnie? 

– Na naszym samorządowym 
podwórku nastroje są rzeczywi-
ście pozytywne, nastawione na 
realizację zadań sprzyjających 
dalszemu rozwojowi gminy 
Borkowice. Uchwala budżetowa 
w części inwestycyjnej wygląda 
bardzo pozytywnie. Mamy na-
dzieję, że – jak co roku – uda się 
pozyskać kolejne środki fi nan-
sowe na realizację ambitnych 
zadań zawartych w  gminnej 
strategii rozwoju. Niepokojący 
jest jednak fakt braku środków 
na wydatki bieżące przy sta-
le rosnących kosztach zakupu 
energii, paliwa i ogrzewania. Ne-

gatywnie na budżet wpływa też 
zbyt niska subwencja przekazy-
wana na utrzymanie placówek 
oświatowych.
 Optymizm wzbudzają zazwyczaj in-

westycje. Jakie zadania realizujecie 
w tym roku? 

– Najważniejsze inwestycje 
powiązane są z  pozyskanymi 
dotacjami fi nansowymi na ich 
realizację. Priorytetem jest roz-
budowa i  modernizacja szkoły 
muzycznej w Ruszkowicach. Na 
ten cel zgromadziliśmy ponad 
8 mln zł. Uczniowie tej placów-
ki pochodzący z 10. okolicznych 
gmin otrzymają do dyspozycji 
m.in. salę koncertową. Szkoła po-
siada własną orkiestrę dętą oraz 
dziecięcy zespół ludowy. W tym 
roku rozpoczniemy projektowa-
nie gminnej oczyszczalni ścieków 
oraz sieci kanalizacyjnej dla kilku 
sołectw. Wybudowane zostaną ko-
lejne odcinki dróg oraz dwie prze-
pompownie wody. Rozbudowana 
będzie sieć oświetlenia drogowe-
go w  Zdonkowie. Modernizacji 
doczeka się sala gimnastyczna 
w  Rzucowie. W  kilku wioskach 
powstanie mała infrastruktura 
w postaci altan i placów zabaw.

 A co z problemem ujawnionych przez 
samorząd gminy miejsc nielegalnego 
składowania cuchnących odpadów 
chemicznych?

– Składowisko niebezpiecznych 
odpadów zostało wykryte w listo-
padzie 2018 roku. Po dwóch latach 
starań gmina otrzymała z NFO-
ŚiGW dotację w kwocie 8,1 mln zł 
na wywóz i utylizację około 1000 
ton chemikaliów. Zadanie będzie 
realizowane do końca czerwca 
tego roku. Do dnia dzisiejszego 
wywieziono i zutylizowano ponad 
600 ton odpadów.
  Wydarzeniem o znaczeniu nie tylko 
krajowym, lecz także światowym, jest 
odkrycie przez naukowców na terenie 
gminy Borkowice tropów potwierdza-
jących bytność na tym terenie dino-
zaurów przed 200 milionami lat. Jak 
wpłynie ono na jej rozwój? 

– Spektakularne odkrycie 
w lipcu 2021r. dużych ilości tro-
pów dinozaurów zmienia nasze 
plany na rozwój gminy i powia-
tu przysuskiego. Wykorzystanie 
tego wydarzenia w  inicjatywie 
stworzenia produktu turystycz-
nego może przyczynić się do za-
hamowania procesu wyludniania 
się powiatu oraz jego stopniowe-
go rozwoju. 
 Chodzą słuchy o geoparku, czy też 

parku paleontologicznym. Realna to 
inwestycja?

– W sprawę utworzenia w Bor-
kowicach geoparku zaangażo-
wane są władze gminy i powiatu 
oraz odkrywcy z  Państwowego 
Instytutu Geologicznego. Jeszcze 

w tym roku samorządy będą apli-
kować o duże środki fi nansowe 
na powstanie geoparku składa-
jącego się m.in. z muzeum, pra-
cowni naukowej i repozytorium 
zbiorów. 
 Jako historyka, zapytam Pana Wójta 

o znaczeniu średniowiecznych odwie-
dzin Krakowej Góry przez Króla Polski 
Kazimierza Wielkiego... 

– W pobliżu odkrytych tropów 
dinozaurów znajduje się malow-
niczo położone wzgórze o wyso-
kości 280 metrów, zwane właśnie 
Krakową Górą. Jak głosi miejsco-
wa legenda, nazwę temu miej-
scu nadał król Polski Kazimierz 
Wielki, który podczas polowania 
zabłądził w pogoni za jeleniem. 
To, co zobaczył z  tego miejsca, 
przypominało mu widoki z Wa-

welu. Miejscowy kowal wypro-
wadził go z puszczy i zawiózł do 
zamku w Radomiu. Na Krakowej 
Górze, znany regionalista ks. Jan 
Wiśniewski wybudował kaplicę 
upamiętniającą 250. rocznicę 
Odsieczy Wiedeńskiej. Krakowa 
Góra jest punktem widokowym, 
przystanią turystyczną oraz 
miejscem organizacji ciekawych 
imprez plenerowych.
 Historia jest Pana pasją, tworzy 

Pan spektakle, wciela się w postaci 
historyczne. Czy bohaterami przygo-
towywanych będą też prehistoryczne 
istoty? 

– Mieszkańcy gminy chętnie 
biorą udział w spektaklach ple-
nerowych. Scenariusze piszę ra-
zem z literatką Danutą Skalską. 
Wrześniowa impreza plenerowa 
zawierała m.in. epizod z czasów 
wojny polsko-bolszewickiej, 
wykonany z udziałem grupy hi-
storycznej (ułanów, kozaków). 
Mieszkańcy gminy, czy też para-
fi i, w strojach historycznych i lu-
dowych też wcielają się w przy-
pisane im role sprzed 100 lat czy 
więcej. Zorganizowanie w przy-
szłości widowiska z czasów wcze-
snej jury (200 mln lat temu) z di-
nozaurami w roli głównej będzie 
dla nas poważnym wyzwaniem.
 O co jeszcze Pana nie zapytałam?

– Pochwalę się, że w gminie od 
ponad 50 lat działa klub zapaśni-
czy Platan Borkowice. Najwięk-
szym sukcesem było zdobycie 
przez Edytę Witkowską Mistrzo-
stwa Świata. Nazwa klubu wywo-
dzi się od rosnącego w borkowic-
kim parku 350-letniego platana 
klonolistnego. W parku znajduje 
się ruina pięknego pałacu Dem-
bińskich, niegdyś symbolu Bor-
kowic i siedziby szkoły rolniczej, 
też wymagającego użytecznego 
restaurowania. Mamy też neogo-
tycki kościół z XVII wieku. Znaj-
duje się w nim zabytkowa rzeźba 
św. Antoniego z Galeny.
 Dziękuję za przekazanie interesują-

cych informacji o gminie Borkowice. 
 Rozmawiała Danuta Sobierska 

Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos

Wójt Robert Fidos z nagrodą marszałka Adama Struzika Bitwa polskich ułanów z bolszewickimi kozakami

Prezentacja planszy o pomocy fi nansowej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego dla gminy Borkowice
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2021 rekordowym rokiem 
pod względem inwestycji
Rok 2021 jest dla Pionek okresem rekordowych dotacji, bowiem na same inwestycje 
miejskie udało się pozyskać ponad 17 mln zł środków zewnętrznych. Spora część tych 
pieniędzy to wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Część inwestycji 
udało się zrealizować w roku poprzednim, część jest realizowana, a kolejne zostaną zre-
alizowane już niebawem.

Składane wnioski, bez wzglę-
du na źródła fi nansowania, są 
zawsze korzyścią dla gmin sięga-
jących po wsparcie. Z własnego 
budżetu trudno bowiem wygo-
spodarować środki na pokrycie 
wszystkich wydatków, każdy 
z nich jest przecież priorytetem 
dla społeczności lokalnej. 

I tak np. w ramach współpracy 
miasto Pionki otrzymało, już po 
raz kolejny, wsparcie fi nansowe 
z budżetu Mazowsza w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców MA-
ZOWSZE 2021”. Dwa pionkow-
skie wnioski uzyskały aprobatę, 
dzięki czemu do miasta trafi ły 
środki przeznaczone na wymia-
nę przestarzałego ogrodzenia 
Ogrodu nr 2 przy ul. Radomskiej 
(ROD „Zgoda”) oraz budowę 
świetlicy ogrodowej z pomiesz-
czeniem biurowym na terenie 
Rodzinnych Ogródków Działko-
wych „Krzewinka”. 

Targowisko „Manhattan” przez 
wiele lat niszczało i  odstrasza-
ło lokalnych przedsiębiorców 
i  klientów. Wreszcie doczeka-
ło się modernizacji. Po zakoń-
czeniu prac Manhattan zyskał 
nową, utwardzoną nawierzch-
nię, energooszczędne oświetle-

nie LED, zadaszenie, stanowiska 
do sprzedaży koszyczkowej oraz 
nowoczesne pawilony handlowe, 
wyposażone w zaplecze sanitar-

ne. Nie byłoby to możliwe gdyby 
nie pozyskane środki od Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
w kwocie ponad 2 mln zł.

Do Pionek trafi ło 84 tys. zł do-
fi nansowania na budowę tężni 
solankowych wraz z zagospoda-
rowaniem terenu z „Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza i  Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2021”. Dzięki 
tym środkom powstały dwie tęż-
nie solankowe zlokalizowane na 
Ogródku Jordanowskim oraz na 
Osiedlu Chemiczna. Tężnie so-
lankowe to urządzenia lecznicze, 
które stosuje się w profi laktyce 
i leczeniu wielu chorób, głównie 
układu oddechowego. 

Miastu udało się również pozy-
skać 110 tys. zł ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego na prace 
związane z  remontem pokry-
cia dachowego oraz elementów 
elewacji zabytkowego budynku 
dawnego Kasyna Urzędniczego, 
który obecnie użytkuje Miejski 
Ośrodek Kultury. 

Kolejne 200 tys. zł trafi ło do 
Pionek na zadaszenie miejskiego 
lodowiska w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia In-
frastruktury Sportowej MAZOW-
SZE 2021”. Dzięki wykonaniu 
zadaszenia, użytkownicy Białego 
Orlika będą mogli dłużej cieszyć 
się z możliwości spędzenia wol-
nego czasu jeżdżąc na łyżwach. 
Obiekt w styczniu 2022 r. został 

oddany do użytku, a oprócz sa-
mego zadaszenia pozyskał nowe, 
energooszczędne oświetlenie ca-
łej tafl i oraz nagłośnienie. 

Jednym z  ważniejszych osią-
gnięć współpracy samorządów 
– mazowieckiego i pionkowskie-
go – jest niewątpliwie wsparcie 
w wysokości blisko 4,5 mln zł na 
odnowę tkanki mieszkaniowej 
w ramach programu operacyjne-
go Mazowsza „Rewitalizacja prze-
strzeni miejskiej”. Ofi cjalne pod-
pisanie umowy to ważna chwila 
w  życiu mieszkańców bloków 
Al. Lipowe 9 i 13 oraz bloku Le-
śna 17. Przestaniemy wstydzić się 
tego, w jakich warunkach w XXI 
wieku żyją mieszkańcy miasta.

Oprócz tego wsparcie Mazow-
sza uzyskali również druhny 
i druhowie z OSP Pionki, którzy 
otrzymali 7 kompletów odzieży 
ochrony indywidualnej straża-
ka. W skład kompletu wchodzą: 
hełm strażacki z  latarką, buty 
strażackie, ubranie specjalne 
trzyczęściowe, rękawice specjal-
ne. Koszt zakupu to ok. 40 tys. zł 
fi nansowane 50/50 przez Urząd 
Miasta Pionki i Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowiec-
kiego.

Pomimo tak hojnego wsparcia 
dla Pionek, samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego nadal dekla-
ruje chęć współpracy. Wkrótce 
kolejne pieniądze zasilą budżet 
miasta, a  sami mieszkańcy zy-
skają kolejne inwestycje, które 
choć od lat obiecywane do zre-
alizowania, wciąż oczekiwały na 
swój czas. 
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Ogłoszenie Wójta Gminy Jastrzębia

Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1899)

Wójt Gminy Jastrzębia informuje, 

że na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastrzębia 

www.bip.jastrzebia.pl 
w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” 

został zamieszczony Wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w użyczenie. 

O G Ł O S Z E N I E

Wspominamy 
Panią Krystynę...
W grudniu ubiegłego roku społeczność gminy Jastrzębia 
pożegnała, zmarłą w wieku 82 lat, Krystynę Nowicką. 
Ta niezwykle skromna osoba na trwale zapisała się 
w pamięci mieszkańców, zwłaszcza Bartodziejów.

Pani Krystyna ukończyła łódz-
kie konserwatorium w  klasie 
harfy. Miłość do muzyki odzie-
dziczyła po swojej matce, która 
była pianistką i  wychowawcą 
wielu pokoleń młodzieży, a bra-
tem pani Nowickiej jest Janusz 
Koman, znany w kraju kompozy-
tor i aranżer. 

Koleje losu prowadziły ją od 
Łodzi przez Śląsk, Bieszczady 
do gminy Jastrzębia. Tam, gdzie 
stawiała swe kroki pozostawiła 
niezatarte ślady swej pracy. Jej 

ogromne zaangażowanie i  po-
święcenie owocowało sukcesa-
mi, szczególnie gdy związała się 
z zespołem ludowym „Bartodzie-
jaki”.

Tak wspominają ją ci, którzy 
z nią współpracowali.

Leokadia Hernik, była zastęp-
ca dyrektora Zespołu Szkół w Ja-
strzębi: – Pani Krysia – bo tak 
zawsze się do niej zwracaliśmy 
– przyszła do nas jakieś dwadzie-
ścia lat temu i  zaproponowała 
dodatkowe zajęcia muzyczne 

z  dziećmi. Prowadziła je bar-
dzo rzetelnie i  profesjonalnie. 
W  krótkim czasie zorganizo-
wała Zespół Taneczno-Wokalny 
„Buziaki”. Własnoręcznie też 
szyła kostiumy. Dzieci jeździły 
na występy, przeglądy, festiwale, 
była nawet przygoda z telewizją, 
skąd zespół przywiózł pamiąt-
kową statuetkę. Pani Nowicka 
była uczynna, życzliwa, pomoc-
na, ale też wymagająca, swym 
talentem i miłością do muzyki 
chciała wszystkich zarazić. Nie-
zwykła osoba!

Marian Kuliński, członek ze-
społu „Bartodziejaki”: – Do na-
szego zespołu Krysia dołączyła 
pięć lat temu. Od razu poczuli-
śmy z nią taką serdeczną, wręcz 
rodzinną więź. Została naszą in-
struktorką: uczyła śpiewu, dobie-
rała repertuar. Kiedy coś nam nie 
wychodziło, okazywała anielską 
cierpliwość. Była dla nas funda-
mentem, opoką, fi larem. Bardzo 
kochała zwierzęta, dokarmiała 
bezdomne koty, a przecież jej sa-
mej niełatwo było żyć z niewiel-
kiej emerytury. Miała ogromne 
serce!

Elżbieta Berny, członkini ze-
społu „Bartodziejaki”: – Trudno 
mówić o  Krysi w  czasie prze-
szłym, ale cieszę się, że los posta-
wił ją na naszej drodze. Mieliśmy 
do czynienia z wyjątkową osobą. 
Wiele nas nauczyła, zawsze dys-
pozycyjna, nie znała słowa „nie”. 
Oddała nam serce. Nie zrażała 
się trudnościami, jej mottem 

było powiedzenie: „Najgorsze 
jest pierwsze pięć lat, a potem już 
z górki”. Ostatni raz spotkaliśmy 
się w świetlicy w Bartodziejach 
na opłatku. Odeszła niespodzie-
wanie dwa dni później, tak jak 
żyła – w ciszy, nikogo nie absor-

bując swoją osobą. Bardzo nam 
jej brakuje. Drugiej takiej Krysi 
już nie będzie…

Krystyna Nowicka spoczy-
wa na cmentarzu parafi alnym 
w Wojciechowie.

  (mz)
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 21.01.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.1.2022

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ciepielów 
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Ciepielów, 
gmina Ciepielów, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

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

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

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
działki [w ha]

1. Ciepielów Ciepielów 432 0,51

2. Ciepielów Ciepielów 439 0,33

Łączna powierzchnia: 0,84 ha

O G Ł O S Z E N I E

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 NIKOSIASprzedam działkę 
rolno-budowlaną, 

4800 m kw., 
z domem i sadem w Janikowie, gm. Przysucha

tel. 798 851 194

Korepetycje 
z matematyki 

– dojeżdżam

tel. 798 851 194

Firma z Szydłowca 
produkująca rękawiczki 

skórzane wyjściowe 

zatrudni szwaczki 
z umiejętnością szycia 

rękawiczek na maszynach 
laszówkach.

Praca wyłącznie dla osób 
z doświadczeniem. 

Warunki do uzgodnienia. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt telefoniczny: 

696 793 103
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Akcja ,,Szkoła pamięta”

Wojewoda wręczył promesę 

Od października do połowy grudnia 2021 roku nasza szkoła Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gm. Warka, włączała się w akcję Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

Celem tej inicjatywy było zor-
ganizowanie działań upamięt-
niających naszych przodków 
oraz pogłębienie wiedzy o  pol-
skiej historii w 103. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości, 200. rocznicę śmierci Jana 
Kozietulskiego, 191. rocznicę wy-
buchu powstania listopadowego, 
77. rocznicę śmierci patrona 
szkoły – Tomasza Nocznickiego. 
Pragniemy w ten sposób uwraż-
liwić młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohate-
rach naszej wolności, związanych 
z historią lokalną, ale jednocze-
śnie powszechną.

W  ramach akcji ,,Szkoła pa-
mięta” podjęliśmy działania:

1. Wycieczki:
– patriotyczna do Mauzoleum 

Walki i Męczeństwa w War-
szawie, niegdyś siedziba Ge-
stapo w alei Szucha,

– piesza do lokalnego miej-
sca pamięci w  Gołębiowie 
– zbiorowa mogiła powstań-
ców styczniowych z oddziału 
majora Władysława Grabow-
skiego, poległych w  bitwie 
stoczonej z  wojskiem car-
skim w 1863 r.; poznanie hi-
storii tego miejsca.

2. Udział w  lokalnych uroczy-
stościach patriotycznych:

– wareckie obchody 103. rocz-
nicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, 

– odsłonięcie w Ryszkach po-
mnika pamięci cywilnych 
mieszkańców zamordowa-

nych we wrześniu 1939 roku 
przez niemiecki Wehrmacht 
we wsi Ryszki i okolicznych 
miejscowościach, 

– obchody w kościele w Belsku 
Dużym i  pałacu Mała Wieś 
zakończenia 200. rocznicy 
śmierci Jana Kozietulskiego, 
gwardzisty cesarza Napole-
ona a  także 213. rocznicy 
bitwy pod Somosierrą,

– 191. rocznica wybuchu po-
wstania listopadowego w War-
ce, podczas której uczniowie 
oddali hołd pułkownikowi 
Piotrowi Wysockiemu i  po-
wstańcom listopadowym.

3. Uporządkowanie bezimien-
nych i  opuszczonych grobów 
na cmentarzach w Boglewicach 
i Wrociszewie, a także grobu pa-
trona szkoły – Tomasza Nocznic-
kiego na cmentarzu w Lipiu.

4. Przygotowanie wystawy po-
święconej patronowi szkoły – To-
maszowi Nocznickiemu.

Blisko 1 milion 400 tysięcy złotych dofi nansowania 
otrzyma powiat zwoleński na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 4522W Załazy–Zamość.

18 lutego br. starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak odebrał z  rąk 
wojewody Konstantego Radziwił-
ła promesę na zewnętrzne wspar-
cie fi nansowe dla tej inwestycji. 
W  uroczystości uczestniczyli 
minister Marek Suski oraz posło-
wie na Sejm RR Anna Kwiecień 
i  Andrzej Kosztowniak, a  także 
wicewojewoda Artur Standowicz. 
W planach jest modernizacja pra-
wie dwukilometrowego odcinka 
drogi, w tym poszerzenie jezdni, 
przebudowa skrzyżowań, nowy 
chodnik, peron przystankowy 
oraz przejścia dla pieszych.

Środki zostały przyznane 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. – Droga powiato-
wa na trasie Załazy-Zamość jest 
niezwykle istotna komunika-
cyjnie. W jej ciągu znajduje się 

zakład opieki zdrowotnej, liczne 
podmioty gospodarcze, ale też 
gospodarstwa rolne. Przebudowa 
usprawni przejazd do ważnych 
miejsc w  powiecie zwoleńskim 
oraz gminie Przyłęk i skróci czas 
podróży. Będzie to kosztowne 
zadanie, dlatego cieszymy się 
z przyznanego dofi nansowania. 
Pokryje ono aż 60 procent warto-
ści inwestycji – powiedział staro-
sta zwoleński Stefan Bernaciak.

Nowa droga, lepszy komfort, 
większe bezpieczeństwo

Prace budowlane będą prowa-
dzone na odcinku o  długości 1 
kilometr 909 metrów bieżących, 
od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 12 w miejscowości Załazy, do 
skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 4527W Zielonka-Łaguszów. 

Obecnie trasa ta jest w  złym 
stanie technicznym. – Jezdnia 
posiada liczne spękania i  ubyt-
ki oraz zdegradowaną krawędź, 
która zdecydowanie ją zawęża. 
Istniejące pobocze jest zawyżo-
ne względem nawierzchni asfal-
towej, co utrudnia prawidłowe 

Starosta zwoleński – Stefan Bernaciak odbiera symboliczny czek od Wojewody 
Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła. fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

odwodnienie i powoduje dalsze 
niszczenie drogi – informuje 
Tomasz Mordziński, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 
w Zwoleniu.

W zakresie prac zaplanowano 
wykonanie jezdni z betonu asfal-
towego o  szerokości 5,5 metra 

wraz z  poboczami z  kruszywa 
łamanego o  szerokości 1 metr. 
Przebudowane będzie skrzy-
żowanie z  drogą DG 450318W, 
wybudowane chodniki i  peron 
przystankowy z  kostki bruko-
wej. Wykonane będą zjazdy do 
posesji, trzy przejścia dla pie-
szych, w tym jedno wyniesione 
w  formie progu zwalniającego 
oraz kanał technologiczny. Pra-
ce odwodnieniowe drogi obej-
mą przedłużenie istniejących 
przepustów, oczyszczenie rowu 
i umocnienie go płytami ażuro-
wymi. Na zakończenie wykonaw-
ca wymieni i  uzupełni oznako-
wanie pionowe jezdni i wykona 
oznakowanie poziome, w  tym 
linie wibracyjne w kolorze czer-
wonym.

Szacunkowy koszt realizacji 
zadania to 2 miliony 272 tysiące 
14 złotych. Dofi nansowanie wy-
niesie 1 milion 363 tysiące 208 
złotych. Wkład własny w kwocie 
908 tysięcy 805 złotych zostanie 
podzielony pomiędzy dwa sa-
morządy, powiatu zwoleńskiego 
i gminy Przyłęk. 

  źródło: zwolenpowiat.pl

5. Spotkanie ze znawcą historii 
Mazowsza – Remigiuszem Maty-
jasem, który przybliżył uczniom 
postać patrona szkoły.

6. Opracowanie prezentacji 
multimedialnych dotyczących 
bohaterów historii lokalnej 
i  powszechnej – Kazimierza 
Pułaskiego, Jana Kozietulskie-
go, Piotra Wysockiego, Toma-
sza Nocznickiego i  wydarzeń 
z  nimi związanych (do wyko-
rzystania podczas zajęć lekcyj-
nych).

Odwiedzając miejsca pamię-
ci i  uczestnicząc w  uroczysto-
ściach, młodzież odebrała lek-
cję patriotyzmu. Zewnętrznym 
wyrazem naszego hołdu było 
zapalenie zniczy na grobach 
bohaterskich przodków. Pa-
mięć i szacunek dla przeszłości 
to wyraz naszego człowieczeń-
stwa, świadectwo naszej tożsa-
mości.

  Małgorzata Bosak
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 Radomskie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o 5 nowoczesnych ambulansów. Kosztowały 
5,1 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu fi nansowemu Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski podziękował za pomoc wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu. 
Wiceprezydent Jerzy Zawodnik dodał, że dlatego radomskie Pogotowie Ratunkowe zaliczane jest do 
ścisłego grona krajowych placówek najlepiej wyposażonych w nowoczesne ambulanse i inny sprzęt 
ratowniczo-leczniczy. 

 94 debiutantów zgłosiło wydane książki do VII Edycji Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Przyznawaną przez Kapitułę 
nagrodę główną w kwocie 40 tys. zł otrzymuje debiutant lub autor 
drugiej z kolei książki. Nagroda ta, ustanowiona przez samorząd 
miasta Radomia, uznawana jest prestiżowo w skali kraju. Patronuje 
jej Rita Gombrowicz, wdowa po zmarłym pisarzu związanym z Ra-
domiem i ziemią radomską.

 Zebraniami w radomskich kołach dotychczasowego Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej i Wiosny zakończyła się ich działalność pod 
tymi nazwami. Członkowie sześciu kół wybrali na nich swoich de-
legatów na kandydatów do władz Miejskiej Organizacji Nowej Lewi-
cy w Radomiu i omówili priorytetowe zadania, przyjmując wnioski 
wynikające z sytuacji w środowisku radomskim, kraju i na świecie. 
26 lutego członkowie kół spotykają się na Ogólnym Zebraniu Miej-
skiej Organizacji Nowej Lewicy w jej siedzibie przy ul. Żeromskiego 
31, by dokonać wyboru władz miejskich Nowej Lewicy i określić prio-
rytety, dotyczące jej działalności w Radomiu, jak też uchwalić wnioski 
odnoszące się poczynań NL w skali województwa i kraju.

 W  Puszczy Iłżeckiej odbyły 
się Walentynkowy bieg na 10 km 
i marsz nordic walking na trasie 
5 km, organizowane przez Nadle-
śnictwo Marcule i Stowarzyszenie 
Miłośników Aktywności Fizycz-
nej „Iłża Pędzi”. W biegu uczest-
niczyło blisko 160 par i singli oraz 
ponad 40 marszowiczów. Meryto-
rycznie i fi nansowo zabezpieczy-
ła imprezę Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Radomiu, 
promocyjnie jej rzeczniczka pra-
sowa Edyta Nowicka.

 18 lutego w siedzibie biura Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu został podpisany List 
Intencyjny w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Wyśmierzycach. Pierwszą w powiecie białobrzeskim 
spółdzielnię powołali: Gmina Wyśmierzyce, Stowarzyszenie Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” 
w Adamowie i Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jesionnej. Jej zadaniem będzie przywrócenie na rynek pracy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, których kwalifi kacje zawodowe mogą być niewystarczające do samodzielnego 
poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej – stwierdził Wojciech 
Jabłoński – główny specjalista Biura Zarządzania Projektami Fundacji „Fundusz Współpracy”. Na zdjęciu: burmistrz Wy-
śmierzyc Wojciech Sępioł (z prawej) oraz prezes stowarzyszeń w Adamowie i Jesionnej Ireneusz Gumowski życzą sobie 
nawzajem sukcesu w realizacji pożytecznego przedsięwzięcia.

 Otwierana 24 lutego w  Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w  Radomiu wysta-
wa pt. „Ostra Sztuka. Gotyk na Ziemi Ra-
domskiej” jest cennym przewodnikiem po 
architekturze i sztuce gotyku na obszarze 
przedrozbiorowego powiatu radomskie-
go, należącego do ówczesnego wojewódz-
twa sandomierskiego. Teren ten obejmuje 
głównie obiekty zlokalizowane w północnej 
części Małopolski, między Wisłą, Pilicą i Ka-
mienną, lecz także – obok zamku w Iłży – 
również zamek w Janowcu. O walorach wy-
stawy opowiedzieli widoczni na zdjęciu (od 
lewej): dyrektor Muzeum im. J. Malczew-
skiego Leszek Ruszczyk, kurator wystawy 
Małgorzata Cieślak-Kopyt i  konserwator 
zabytków Witold Bujakowski.

PO(D)GL ĄDY

Nowoczesne ambulanse dla pogotowia

Walentynkowe biegi i marsze

„Ostra Sztuka”

Spółdzielnia Socjalna w Wyśmierzycach

Powalczą o Nagrodę Literacką 
W. Gombrowicza

Już pod szyldem 
Nowej Lewicy


