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21. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorganizo-
wany pod hasłem „Dla ratowa-
nia życia dzieci i godnej opieki 
medycznej seniorów” odbył się 
13 stycznia w niedzielę. Ponad 
350 wolontariuszy zbierało datki 
dla chorych dzieci oraz na opie-
kę dla osób starszych. Z godziny 
na godzinę puszek przybywało, 
a wolontariusze ochoczo przy-
klejali radomianom serduszka 
symbolizujące wsparcie dla ak-
cji. „Światełko do nieba” zno-
wu wystrzeliło w naszym mie-

ście przy sporej frekwencji na 
placu Jagiellońskim, wcześniej 
prezentowały się rozmaite kape-
le muzyczne. Radomianie chęt-
nie brali udział w imprezach to-
warzyszących. Jedną z nich było 
Moto Miasteczko zlokalizowane 
przy M1. Fani motoryzacji mo-
gli zobaczyć ładę przygotowaną 

21. finał WOŚP już za nami!
Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu przebiegała bardzo spokojnie. Radomianie chętnie wrzucali datki do pu-
szek. W niedzielę wieczorem było ponad 171 tys. a liczenie wciąż trwa. 

do Rajdu Monte Carlo oraz sa-
mochody wyczynowe i wyści-
gowe. Dodatkowo można było 
sprawdzić swoje możliwości pod-
czas przejażdżki samochodem 
z symulatorem sytuacji wpada-
nia w poślizg. Dla WOŚP zagrała 
także Galeria Słoneczna, w któ-
rej taneczny show dali radomscy 
uczestnicy „Got to dance” grupa 
26-600 Studio, Radomskie Cen-
trum Taneczne KUŹNIA, Finali-
ści Konkursu Kolęd i Pastorałek 
oraz Finaliści poprzednich edycji 
Muzycznych Kazików. Nie zabra-

kło także pokazów kuglarskich 
oraz fire-show w wykonaniu ra-
domskiej grupy Drakan. W Gale-
rii Słonecznej ponadto był otwar-
ty sklepik, w którym można było 
zakupić przedmioty przekazane 
dla WOŚP. Na orkiestrowe strzy-
żenie zapraszało również Studio 
Sztuki Fryzjerskiej. W dniu fina-

łu w salonie fryzjerskim wyłączo-
no kasę, a klienci wynagrodzenie 
wrzucali bezpośrednio do orkie-
strowej skarbony. W tegoroczną 
akcję WOŚP w Radomiu włączy-
ło się wiele instytucji, placówek 
i prywatnych przedsiębiorców. 
Radomianie chętnie wrzucali do 
puszek mniejsze i większe kwoty. 
- Kwestowaliśmy już od 8 rano, a 
wolontariusze byli w całym mie-
ście, począwszy od centrum, a na 
obrzeżach kończąc – mówi Bar-
tosz Bednarczyk z radomskie-
go sztabu WOŚP. Obecnie jest 
już 171 tysięcy, ale  trwa licze-
nie bo pieniądze wciąż spływa-
ją.  Czy uda się pobić zeszłorocz-
ny rekord? Zawsze trzeba mieć 
nadzieję. Ostateczny wynik po-
znamy mniej więcej za tydzień – 
dodaje Bednarczyk. W zeszłym 
roku podczas radomskiego fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrano 203 tysiące.

Ostateczny wynik zbiórki 
będzie znany na początku mar-
ca. Za środki zebrane w cza-
sie tegorocznego Finału funda-
cja chce kupić m.in. materace 
przeciwodleżynowe, regulo-
wane łóżka (z wyposażeniem), 
ultrasonografy przyłóżkowe, 
urządzenia do rehabilitacji ru-
chowej, balkoniki ułatwiające 
chodzenie, wózki inwalidzkie, 
pompy infuzyjne i żywieniowe. 
Pieniądze z tegorocznej zbiórki 
zostaną także przeznaczone na 
wymianę sprzętu medycznego 
do leczenia dzieci, który „Or-
kiestra” kupiła kilkanaście lat 
temu.

Autor zdjęć: Adam Hildebrandt.

Orkiestra  
w terenie

Meldunki z terenu zaczęły na-
pływać w trakcie zamykania nu-
meru. Najszybszy był Henryk 
Chołuj,  szef od kultury starostwa 
w Zwoleniu. Poinformował, że ze-
braną na terenie powiatu  kwotę  
44 tys. zł  już wpłacili do banku. 
Złożyła się na to praca 107 wolon-
tariuszy. Najlepiej sypnęły puszki 
Pauliny Wątły z PSP w Zwoleniu 
(1246 zł) i Wioletty Suwisz z PG 
w Tczowie (1243 zł). Jeżeli chodzi 
o licytację, to 1830 zł wpłynęło za 
pióro, którym burmistrz Zwole-
nia, Bogusława Jaworska podpi-
sała akt erekcyjny budowy ratu-
sza.  Zakupu zbiorowego dokonali 
radni i pracownicy UM.  Z kolei 
pani burmistrz przebiła konku-
rentów w licytacji pokaźnego tor-
tu wystawionego  przez piekarnię  
Edyty i Mirosława  Kościelniaków 
z Sycyny. Dobrze też  sprzedawa-
ły się ciasta z piekarni Tomasza 
Makucha w Zwoleniu. Koszulka 
Owsiaka poszła za 200 zł. Miejsca-
mi zbiórek na większą skalę były - 
kino Świt” w Zwoleniu, gdzie uzy-
skano 4276 zł. Hojni sponsorzy to 
m.in.: Wacław Kusio z Załaz, Hur-
townia „Publina” i Lucjan Gło-
gowski ze Zwolenia. 

Raport otrzymany niedzielę 
wieczorem z Pionek wskazywał, 
że  zebrano 12364 zł (więcej niż 
przed rokiem), ale nie był to osta-
teczny rezultat. 

(k)
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Z okazji Nowego Roku 2013
pragnę złożyć wszystkim 
naszym Klientom
najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj dotychczasowe dokonania i sukcesy
staną się kanwą do nowych planów,
zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
Życzę zdrowia i nieustającego optymizmu,
które pozwolą Państwu na pokonywanie
wszelkich wyzwań, 
jakie może przynieść Nowy Rok.

Dyrektor
Oddziału ZUS w Radomiu
mgr Ryszard Makuch

Przewodniczący Rady Po-
wiatu Tadeusz Osiński, Staro-
sta Radomski Mirosław Ślifir-
czyk i Powiatowa Rada Sportu 
są gospodarzami kolejnej  Gali 
Sportu Powiatu Radomskiego. 
Miejscem  popularnej dorocznej  
imprezy sportowej  będzie  sala 
koncertowa Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Oskara Kolberga w 
Radomiu przy ul. 25 Czerwca 70. 

Gala Mistrzów Sportu
Powiatu Radomskiego

Podsumowanie roku sportowe-
go, ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród najlepszym nastą-
pi 18 stycznia. Początek   Gali o 
godz. 17. W programie występ 
młodzieży z PG w Przytyku, a 
na zakończenie – występ Zespo-
łu 26-600 Studio. Jak co roku, 
gośćmi  Gali będą Gwiazdy Pol-
skiego Sportu. 

(x)

Uroczysta gala, podsumo-
wująca konkurs, odbyła się w 
ostatnich dniach grudnia. Lau-
reaci zostali odznaczeni statu-
etkami „Dziennikarz przyjazny 
EFS”.

Kapituła przyznała nagrody 
(m.in. zaproszenie na studyjny 
wyjazd do Brukseli, okoliczno-

ściowy list i statuetka, a także 
nagrody pieniężne) za reportaż 
„Dobre anioły Kamila K.” Jest 
to opowieść o 23-latku, opieku-
jącym się szóstką młodszego ro-
dzeństwa. Rodzicom, naduży-
wającym alkoholu, sąd odebrał 

Nagroda dla  
Marka Oleszczuka
Miło nam poinformować, że dziennikarz Marek Oleszczuk (rzecz-
nik prasowy starosty radomskiego) zajął 3. miejsce w VI edy-
cji ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego „Ludzka twarz 
EFS”, którego organizatorami są Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej, Departament Zarządzania Europejskim Fundu-
szem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat objęło 
Stowarzyszenie Polskich Mediów i Instytut Spraw Publicznych.

prawa rodzicielskie – Kamil zo-
stał prawnym opiekunem ro-
dzeństwa, a cała siódemka zo-
stała umieszczona w Domu 
Matki i Dziecka. Pomimo prze-
ciwności losu Kamil nie pod-
dał się. Skorzystał z programu 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Radomiu „Daj-
my szansę” realizowanego w 
ramach unijnego  programu Ka-
pitał Ludzki, którego celem jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez wyrów-
nywanie szans, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób, które nie 
mają wsparcia w rodzinie biolo-
gicznej. Chłopak ukończył m.in. 
kurs spawacza w Norwegii oraz 
zrobił prawo jazdy wszystkich ka-
tegorii. Obecnie kończy studia w 
Wyższej Szkole Ochrony Środo-
wiska. Historia Kamila miała też 
tragiczne wątki: w pożarze spaliła 
się jego matka, a ojciec kilkakrot-
nie odsiadywał wyroki sądowe.

Celem konkursu jest promocja 
wsparcia z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego jako możliwości 
pozytywnej zmiany sytuacji ży-
ciowej osób młodych oraz osób 
niepełnosprawnych.

Redaktorowi Markowi Olesz-
czukowi serdecznie gratulujemy. 

(WT)

Laureaci VI edycji konkursu z Wiceminister Pracy i Polityki społecznej Czesławą Ostrowską  
(6 od lewej) oraz Wiceministrem Rozwoju Regionalnego Pawłem Orłowskim (5 od lewej).

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Cze-
sława Ostrowska wręcza Markowi Oleszczu-
kowi statuetkę „Dziennikarz przyjazny EFS”.

Wiceprezydent Ryszard Fa-
łek witając przybyłych  przypo-
mniał, że to spotkanie  odbywa 
się w  „Łaźni” dzięki propozy-
cji szefowej, Beaty Drozdow-
skiej. Jest to doroczne  spotka-
nie  ludzi twórczych, w tym 
kierowników i dyrektorów  pla-
cówek, którzy zawiadują ra-
domską kulturą, proponując 
mieszkańcom miasta  i regio-
nu artystyczne przeżycia. Za 
to wszystko serdecznie podzię-
kował, po czym  przypomniał 
imprezy  przynoszące uznanie 
miastu Radom. Wymienił m.in: 
Festiwal  Gombrowiczowski, 
Międzynarodowy  Konkurs 
Kompozytorski  „Arboreturn” 
pod patronatem  Krzyszto-
fa Pendereckiego, Radomską 
Wiosnę Literacką, XIX Ogól-
nopolski Turniej Śpiewających 
Poezję, Festiwal Jazzowy, Festi-
wal  Filozofii, imprezy plenero-
we - Dni Radomia w tym kon-
cert „Lata z Radiem”, Noc św. 
Jana, Spotkajmy się na Żerom-
skiego, Uliczkę Tradycji, Na 
polu chwały, Turniej Formacji 
Tanecznych o Puchar Prezy-
denta Miasta Radomia, projekt 
„Rosja”,  Klub Dobrego Filmu, 
Ogólnopolski Konkurs Mode-

Spotkali się w „Łaźni”
Liczna reprezentacja środowisk twórczych wieczorem 8 stycznia uczestniczyła w spotkaniu nowo-
rocznym w  klubie „Łaźnia”. Samorząd miasta Radomia reprezentowali  wiceprezydent Ryszard 
Fałek i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Bojarski. Zjawili się też posłowie  Prawa 
i Sprawiedliwości – Marek Suski  i Zbigniew Kuźmiuk.

li Kartonowych i Plastikowych, 
Święto Chleba, Ogólnopolski 
Zlot Modelarzy Kolejowych,  
Spotkajmy się z kulturą żydow-
ską, Na polu chwały, Gwiazd-
ka na deptaku, Sylwester  pod 

gwiazdami i Trzech Króli. 
Wiceprezydent Fałek  mó-

wił  też nakładach miasta po-
noszonych na modernizację  
obiektów  będących siedziba-

mi  placówek kultury, które 
przyczyniają się do unowocze-
śnienia i lepszej skuteczności 
ich oddziaływania. Wymie-
nił m.in.  internetową biblio-
tekę przy ul. Kusocińskiego,  
ruchomy  „Amfiteatr”  dający 
koncerty m.in. na „Żeromie”, 
przekształcenia dokonane w 
Młodzieżowym Domu Kultury, 
remont Teatru Powszechnego 
w Radomiu, poprawiający jego 
funkcję artystyczną, warun-
ki pracy i estetykę. Wspomniał 
o renowacji zabytków kultury 
materialnej.

- Co cykliczne i dobre, bę-
dziemy kontynuować, co bę-
dzie  nowe, inicjatywne zależy 
od państwa. Padały propozycje, 
aby dalsze placówki  kultury łą-
czyć, ale w Radomiu stawiamy 
na inicjatywy i kreatywność  
szefów istniejących placówek, 
licząc, że efekty będą lepsze, 
choć budżet jest  mniejszy – po-
wiedział na zakończenie.

Poseł Marek Suski  życzył, by  

twórczość , którą  przedstawi-
ciele  kultury i sztuki  uprawia-
ją przynosiła ludziom radość a 
twórcom coraz godniejsze ży-
cie. Zwierzył się, że Radom za-
wsze kojarzył  mu się z sukcesa-
mi odnoszonymi w tańcu,  także 
w teatrze, o czym wie, gdyż sam 
też pracował w teatrze. Podzielił 
pogląd, że placówek kultury nie 
jest w Radomiu za dużo. 

Potem były kolędy w wyko-
naniu nowej aktorki Teatru Po-
wszechnego, Klaudii Kuchtyk 
(akompaniowała Jadwiga Stęp-
kowska) i  wymiana poglądów  
w trakcie tradycyjnego  poczę-
stunku  przy muzyce  w wyko-
naniu nauczycieli i uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga w Radomiu. 
Beata Drozdowska informowa-
ła, że „Łaźnia” przygotowuje 
m.in. koncert piosenek Włodzi-
mierza Wysockiego  i wieczór 
wspomnień o  urodzonej w Ra-
domiu Marii Fołtyn.

(M.k.)

Uśmiechy na twarzach dowodzą, że twórcy, animatorzy kultury czuli się w „Łaźni” dobrze.

Poseł  Marek Suski (z lewej) zwierzył się, że też pracował w teatrze. Z prawej – wiceprezydent  
Ryszard Fałek.

Szefowa „Łaźni” Beata Drozdowska uchyliła rąbka na temat  tegorocznych zamierzeń.

Konferencję zapoczątkowały me-
rytoryczne wystąpienia  Cezarego 
Adama Nowka – Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia „Razem dla Radom-
ki” i Wojciecha Jabłońskiego – Wi-
ceprezesa Zarządu  Związku Praco-
dawców Warszawy i Mazowsza.

Zorganizowanie konferencji nie 
było przypadkowe. Pod względem 
inicjatywności i innowacyjności 
należy ono do ścisłej czołówki na 
Mazowszu  i sięga już po laury w 
kraju. Parę dni przed konferencją 
w Radomiu, prezes Stowarzysze-
nia Cezary Adam  Nowek  odebrał  
w Krakowie II nagrodę  w konkur-
sie krajowym  pt. „Strona  interne-
towa wizytówką obszaru LGD”. O  
tym, że  sukces jest zasłużony łatwo 
się przekonać, klikając  na www.
razemdlaradomki.pl. Dźwięczna i 
raźna melodia ludowa poprowadzi 
nas po najciekawszych  zakątkach 
gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, 
Wieniawa, Wolanów  i Zakrzew, ze-
tkniemy się tu  z  ciekawymi ludźmi 
z Lokalnych Grup Działania i ich 
inicjatywami.

Nieprzypadkowo  wśród  benefi-
cjentów  konkursu  lokalnego zna-
lazły się organizacje pozarządowe 
działające  w ramach. LGD „Razem 
dla Radomki”. Chodzi o stowa-
rzyszenia: „Zakrzewiaki”, Rozwo-
ju Wsi Bierwce i Okolic oraz Roz-
woju Wsi Sokolniki Mokre Viribus 
Unitis.  W nagrodę otrzymały one 
właśnie nowoczesne strony inter-
netowe wyposażone w panel admi-
nistracyjny do zarządzania treścią. 
Podążają one śladem  www.razem-
dlaradomki,  która i pokrewne  jej 
portale – www.wdolinierdomki.pl  i 

Stowarzyszenia   
„Razem dla Radomki” 

Owocne inicjatywy  

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraz ze starostwami powiatów:  przysuskiego,  radomskie-
go,  szydłowieckiego i  zwoleńskiego zorganizowało w sali konferencyjnej filii Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Radomiu konferencję wieńczącą projekt pt. „E-learing skutecznym narzędziem rozwo-
ju III sektora na wsiach”. Projekt był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 

www.innowacyjnaradomka.pl od-
notowują miesięcznie już około 35 
tysięcy wejść, a pojawił się  portal  
nowy: www.elearing-szkolenie.eu.

W ramach projektu „E-learning 
skutecznym  narzędziem rozwoju III 
sektora na wsiach”, Stowarzyszenie 
„Razem dla Radomki”  przeszkoli-
ło 175 osób w 80% z dobrym skut-
kiem. A że celem szkoleń było prak-
tyczne przygotowanie do działań w 
społecznościach lokalnych, właśnie 
w organizacjach  pozarządowych 
można spodziewać się nowych  ini-
cjatyw obywatelskich. Najaktyw-
niejsze uczestniczki szkoleń – Iwona 
Górecka, Magdalena Stawczyk, Mi-
lena Łochnicka i Danuta Żuchowska 
otrzymały  w nagrodę  nowoczesne 
tablety multimedialne, a więc na-
rzędzia bardzo  pomocne w przygo-
towaniu i realizacji inicjatyw  przez 
Lokalne Grupy Działania.

Sprzyjać będą temu  dodatkowe 
środki finansowe przyznawane na 
realizację lokalnych strategii rozwo-

ju. Właściwie ich wykorzystujące 
LGD „Razem dla Radomki” otrzy-
mało w ramach Programu Rozwo-
ju  Obszarów  Wiejskich  dodatko-
wo 1.520.000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowywanie nowych, ma-
łych przedsięwzięć, lecz bardzo po-
trzebnych. Będzie więc ogłoszony 
nowy nabór wniosków na realizację 
różnych  zadań polepszających wa-
runki życia na wsi.

Na przedsylwestrowej konferen-
cji rozstrzygnięto też konkurs na 
najlepsze prace licencjackie, magi-
sterskie i doktoranckie tematycz-
nie związane z problematyką gmin 
znad Radomki. Nadesłano ich pięć. 
Nagrodę główną w postaci  kom-
putera multimedialnego otrzyma-
ła Agata Świątkowska za pracę  pt. 

„Rodzina Podlodowskich na tle 
szlachty województwa sandomier-
skiego w XVI-XVII wieku”. Wyróż-
nienie przypadło  Annie  Cieślak za 
pracę pt. „Aktywność społeczeń-
stwa w lokalnych grupach działania  
na podstawie Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Radomki”.

Konferencję  zakończyła  prezen-
tacja wylansowanego przez Stowa-
rzyszenie produktu  Papryka Przy-
tycka czyli „Paprykowego szlaku”. 
Okaże się,  czy doprowadzi on  pa-
prykę spod Radomia   na  rozległy 
rynek europejski. Papryka Przytyc-
ka  jest  przykładem  bardzo waż-
nym, co w ramach LGD „Razem 
dla Radomki” zrobiono  dla szer-
szego wprowadzenia tego produktu  
na stoły  w kraju  z szansą, że także  
zagości w Europie.  Sprawy te przy-
bliżył  5 grudnia na I Forum Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Mazow-
sza  Arkadiusz Ostrowski z LGD 
„Razem dla Radomki”. Co się  bę-
dzie robić w roku 2013, będziemy 

informować w Tygodniku i na por-
talu radom24.pl.

Istnieje duża szansa  choć-
by dlatego, że Walne Zebranie 
Członków LGD „Razem dla Ra-
domki” obradujące 10 grud-
nia w Przysusze funkcję preze-
sa na nową kadencję powierzyło 
ponownie Cezaremu Adamowi 
Nowkowi, przewodniczącego Lo-
kalnych Grup Działania Sławo-
mirowi Białkowskiemu, wójtowi 
gminy Zakrzew, a przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej – Grze-
gorzowi Walczakowi. Mają oni 
doświadczenia i nie brakuje im 
konsekwencji w doprowadzania 
spraw do pozytywnego finału.

MIECZySŁAW kACA 
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konferencje otworzył  prezes Cezary Nowek
Co roku radomskie środowisko 

odtwórców historii przygotowy-
wało inscenizację walk powstań-
czych. Ten rok będzie wyjątko-
wy. Nie zobaczymy inscenizacji, 
ale film, „Rok 1863”, nad którym 
nasi aktorzy pracowali przez cały 
rok.

Film, realizowany przez TVP 
Historia, powstał w oparciu o 
scenariusz i w reżyserii Przemy-
sława Bednarczyka, autora plene-
rowych widowisk historycznych, 
a na co dzień nauczyciela histo-
rii w III LO im. Dionizego Cza-
chowskiego w Radomiu.

Scenariusz filmu oparty został 
głównie na pamiętnikach uczest-
nika powstania Stefana Bryk-
czyńskiego. Jednym z najcen-
niejszym atutów filmu jest to, że 

„Rok 1863” – 
film radomskiego reżysera
W tym roku przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Stycz-
niowego. Tym większy to dla nas zaszczyt, że pierwsze, najpo-
ważniejsze walki rozegrały się na ziemi radomskiej i tu odno-
towano pierwsze zwycięstwa - w Szydłowcu w nocy z 22 na 23 
stycznia 1863 roku.

sceny, z małymi wyjątkami, krę-
cone były w miejscach auten-
tycznie związanych z opowiada-
ną historią. Wiele scen powstało 
również w radomskim skansenie, 
a niektóre potyczki nakręcono w 
Lesiowie, w siedzibie Studenckie-
go Klubu Jeździeckiego. 

Uroczysta premiera „Roku 
1863” odbędzie się 22 stycznia 
w Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie. Radomska premie-
ra, w której udział wezmą człon-
kowie grup rekonstrukcyjnych 
z Radomia, Kozienic i Garbatki 
odbędzie się 24 stycznia, w sali 
Resursy, o godzinie 17.00, a jesz-
cze tego samego dnia, można bę-
dzie zobaczyć film na kanale TVP 
Historia.

JACEk LOMBARSkI

Praca filmowców TVP Historia przy radomskiej Farze.
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 Na sesji  grudniowej wójt Sta-
nisław Pająk, skarbnik gminy Te-
resa Makuch i przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Mazur ob-
jaśniali sens takich a nie innych 
ustaleń zawartych w projekcie 
budżetu na 2013 rok, a przewod-
niczący odczytał przychylne opi-
nie radomskiego zespołu Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie o projekcie budżetu, 
sposobie pokrycia deficytu bu-
dżetowego oraz dotyczącej pro-
gnozy  finansowej obejmującej 
okres do końca 2017 roku. Pod-
kreślali przy tym, że podobnie 
jak przed rokiem, budżet  jest 
otwarty. Budżet na rok 2013 rad-
ni uchwalili  jednogłośnie, po-
dobnie  jednomyślnie przyjęli po-

zostałe uchwały.
Budżet Gminy Policzna 

na 2013 rok, po stronie do-
chodów przedstawia wartość   
15.600.000,52 zł  a wydatków 
– 16.230.754,52 zł. W planowa-
nych dochodach bieżących bu-
dżetu, udział własny gminy Po-
liczna wynosi 31,15% i jest nieco 
wyższy od zaplanowanego  pier-
wotnie na rok 2012. Około dwie 
trzecie wpływów budżetowych 
pochodzi z zewnątrz (woje-
wództwo, rząd). Przekazywane 
są  one w postaci. tzw. subwen-
cji (51,48%), dotacji (15,1%), a w 

Żeby był lepszy od poprzedniego i gorszy od następnego
Na budżety gminne lat minionych patrzyłem zazwyczaj przez pryzmat inwestycji zaplanowanych do realizacji i przygotowywanych na rok kolejny w postaci zlecanych 
do wykonania  projektów, dokumentacji techniczno-kosztorysowych  itp.  Przysłuchując się uważnie 28 grudnia obradom sesji Rady  Gminy Policzna, w tym analizom 
i uzasadnieniom wskaźników dotyczącym budżetowych wpływów i wydatków, zdałem sobie sprawę, że szczegółowo dyskutowany w listopadzie i grudniu przez rad-
nych gminy na posiedzeniach komisji problemowych, projekt budżetu na rok 2013, choć oszczędny, zawiera wiele ważnych wskaźników i liczb, mających zaspokajać 
przez władze samorządowe gminy podstawowe potrzeby prawie 6-tysięcznej społeczności lokalnej z 33 miejscowości. 

przychodach wartości 900,7 tys. 
zł mieć będą udział: pożyczka za-
ciągnięta czasowo  na tzw. wy-
przedzające opłacanie zadań fi-
nansowanych ze środków UE i 
bardzo oczekiwane wolne środki 
gminy lokowane na jej rachunku 
bankowym, których wielkość na 
przełomie lat 2012/2013 trudno 
jest określić.

Zrozumiałe, że najbar-
dziej  interesujące są wydatki, 
ich przeznaczenie i wysokość. 
Uwzględnione  w budżecie  na 
potrzeby bieżące, wynoszące 
13,7 mln zł, też są  wyższe od 
zawartych we wstępnym budże-
cie  roku 2012.  Wydatki bieżące 
ujęte są  w działach.

Najwięcej na oświatę  
i wychowanie. 

W dziale oświata i wychowanie 
ulokowano prawie 6,2 mln zł wy-
datków z czego połowę  przezna-
czy się na utrzymanie szkół pod-
stawowych, w tym na oddziały 
przedszkolne w PSP i przedszko-
la. Gimnazjum Publiczne kosz-
tować ma 1.563.238 zł. Na dowóz 
uczniów do szkół  zarezerwowa-
no w budżecie 280 tys. zł, a na 
prowadzenie stołówek szkolnych 
– 240 tys. zł. Należy zwrócić uwa-
gę, że pochodząca z budżetu pań-
stwa tzw. subwencja oświatowa, 
wyliczana na podstawie  zmniej-
szającej się z roku na rok  liczby 
uczniów, wynosi  4.473.739 zł. 
Samorząd gminy stara się więc 
o środki zewnętrzne m.in. o do-
tacje celowe.  Około 350 tys. zł 
otrzyma też na realizację pro-
jektów „Nowoczesna i przyjazna 
szkoła”, „Dziecięca Akademia 
Przyszłości” oraz inne. Brakujące 
środki czerpie się z konieczności 
z dochodów własnych gminy. 

Pomoc społeczna  
(2,87 mln zł). 
Około dwie trzecie tej kwoty 
przeznaczy się na świadczenia ro-
dzinne. W 2012 roku GOPS wy-
płacał zasiłki stałe 49 osobom, a 
okresowe 50 rodzinom.  W Br. 
180 tys. zł ma kosztować opłata 
za pobyt podopiecznych  z terenu 

gminy Policzna w DPS.

2,5 mln zł na inwestycje. 
Plan wydatków majątkowych 

ma wynieść 2.534.925 zł. Główne 
przedsięwzięcie to zakończenie 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Policzna i Dąbrowa Las. 
Pod koniec ubiegłego roku  roz-
strzygnięto przetarg na to zada-
nie. Koszt – 1,3 mln zł. 669. 246 
zł wyłoży gmina, a 630,754 zł – 
Mazowiecki Urząd Marszałkow-
ski w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Na przy-
gotowywaną  od dawna termo-
modernizację budynku Urzędu 
Gminy w Policznie zarezerwowa-
no kwotę 700 tys. zł. Zakup ko-
parko-ładowarki  to koszt  280 
tys. zł, a ciągnika z beczką ase-
nizacyjną – 230 tys. zł. Na zakup 
programu komputerowego z li-
cencją, obsługującego system go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi, przeznaczy się 10 tys. zł. 
Wójt Stanisław Pająk nadmienił, 
że wprawdzie w budżecie nie ma 
żadnego odniesienia do  budowy 
dróg gminnych, jednak po poja-
wieniu się na koncie bankowym  
gminy wolnych środków, radnym 
zostanie przedstawiona propo-
zycja wprowadzenia do budże-
tu tego rodzaju zadań. Podobnie 
jak w latach poprzednich, zosta-
nie zakupione  kruszywo i żużel 
na poprawę przejezdności kolej-
nych odcinków dróg gminnych, 
a część zostanie zaasfaltowana, 
gdyż  drogi są oknem na świat nie 
tylko dla rolników.

Z przedłożonej przez wójta 
na sesji informacji wynika, że w 
roku 2012, dzięki  dodatkowym  
środkom, przebudowano  dro-
gi o łącznej długości  4335 mb, 
m.in.  odcinki: Aleksandrów-
ka – Wilczowola, Władysławów 
– Jabłonów, w Chechłach i Za-
wadzie Starej. Wykonano też re-
monty cząstkowe dróg, wyrów-
nując nawierzchnie kruszywem 
lub żużlem m.in. na ul. Leśnej w 
Policznie. Remontom poddano 
mosty w Zawadzie Nowej, Wólce 
Polickiej i Wygodzie. W Policz-
nie zmodernizowano stację wo-
dociągową, a oczyszczalnia ście-
ków otrzymała nową pompę. Na 
potrzeby hydroforni w Policznie 
i oczyszczalni ścieków wykona-
no tzw. operat wodno prawny. Na 
budynku Urzędu Gminy zainsta-
lowano monitoring.

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska. 

W gminie Policzna te dwie dzie-
dziny uzupełniają się. Podjęte na 
poprzedniej sesji uchwały w spra-
wie zachowania czystości na te-
renie gminy i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, na co 
w budżecie przeznaczono około 
180 tys. zł. Środki te  przeznaczo-
ne będą na utworzenie i utrzyma-
nie punktów selektywnej zbiór-

ki odpadów komunalnych oraz na 
pokrycie kosztów zbierania, od-
zyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów. Zarezerwowano w te-
gorocznym budżecie środki na 
działania profilaktyczne w zakre-
sie ochrony środowisku. Kupowa-
ny sprzęt służy zarówno zadaniom 
komunalnych, jak i  ochronie śro-
dowiska. Zamierzeniem jest utwo-
rzenie w przyszłości gminnego za-
kładu gospodarki komunalnej.
Porównanie budżetów. 

28 grudnia na sesji, poza bu-
dżetem Gminy Policzna na 
rok 2013 (przypomnijmy - do-
chody 15.600.000,52, wydatki 
16.230.754,52) radni przyjęli też  
kilka uchwał. Wszystkie jedno-
głośnie, w tym  uchwałę wprowa-
dzającą zmiany do budżetu roku 
2012. Okazało się, że dochody 
budżetu parokrotnie zmieniane-
go w końcówce roku 2012  wynio-
sły  15.329.848, 81 zł a wydatki – 
18.052450,22 zł. Przypomnijmy, 
że wstępny budżet przyjęty na se-
sji 29 grudnia 2011, zakładał  uzy-
skanie dochodów tylko w kwocie 
14.570.000 zł. Wydatki ustalono 
na  poziomie 16.070.000 zł.

Wszystkiego Najlepszego! 
Wójt Stanisław Pająk przekazu-
jąc uczestnikom sesji  podzięko-
wanie za wszystko dobre, w czym 
uczestniczyli w odchodzącym 
roku 2012, życzył wszystkiego 
co najlepsze w 2013 roku. Odno-

sząc się do uchwalonego budżetu, 
wyraził jednocześnie  dowcipnie 
życzenie,  by  uchwalony jedno-
głośnie budżet Gminy Policzna 
na rok 2013 okazał się  w grud-
niu lepszy od poprzednika z roku 
2012 i gorszy od uchwalanego w 
niedalekiej  przyszłości na rok 
2014.

Przewodniczący Rady Gmi-
ny Zenon Mazur powiedział, że 
realizacja budżetu kończącego 
się roku i budżet przyjęty na rok 

2013 dowodzą, że wspólnie zrobi-
liśmy dużo i  zamierzamy zrobić 
jeszcze więcej. Podziękował rad-
nym, wójtowi, pracownikom UG, 
sołtysom i członkom rad sołec-
kich za to, że budują a nie rujnują. 
Życzył wszystkim  i członkom ich 
rodzin zdrowia i pomyślności.

Uczestniczący w obradach 
sesji wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Zwoleniu, Stanisław 
Bartosiewicz, ustosunkowując 
się do głosów w sprawie dróg 
powiatowych odpowiedział, że 
samorząd powiatowy w roku 
2013 wszystkie środki przezna-
cza na realizację dużej inwe-
stycji  realizowanej w Zespole 

Szkół Rolniczo-Technicznych, 
po czym - także  w imieniu 
starosty zwoleńskiego Walde-
mara Urbańskiego - przeka-
zał wszystkim życzenia nowo-
roczne.

 MIECZySŁAW kACA

Sesję otworzył i prowadził przew. Rady Gminy Zenon Mazur wraz z z-cą krystyną Marszałek. 
Finanse budżetu referuje skarbnik  gminy, Teresa Makuch.

Wójt Stanisław Pająk poinformował o pracach  
UG między sesjami i omówił najważniejsze 
zadania budżetu  2013 roku.  

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na rok 2013.

Obradom sesji budżetowej przysłuchiwali się sołtysi.

Spotkanie, które odbyło się w re-
mizie strażackiej w Jastrzębi, pro-
wadził  Mirosław Ślifirczyk, w jed-
nej osobie prezes ZP PSL i starosta 
radomski, odczytując na wstępie list 
skierowany do uczestników  przez 
nowego prezesa PSL, wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego. Spotka-

nie miało charakter wymiany po-
glądów, do której włączyli się także 
- poseł Mirosław Maliszewski, rad-
ny wojewódzki Zbigniew Gołąbek, 
wójt gminy Jastrzębia Zdzisław Ka-
raś, prezes Zarządu Gminnego PSL 
Zygmunt Kamiński, a w części  ka-
meralnej, także wiele innych osób. 
Poglądy i opinie zaprezentowane 
przez Adama Struzika, jako mar-
szałka województwa mazowieckie-
go, mogą zainteresować wszystkich 
mieszkańców Radomskiego. 

Marszałek odniósł się najpierw 
do przedstawionych przez Mirosła-
wa Ślifirczyka problemów podno-
szonych nie tylko przez ludowców, 
lecz wielu mieszkańców wsi i miast  
w kwestii wysokiego bezrobocia. 
Rejon radomski jest najbiedniej-
szym w najbogatszym w kraju re-
gionie  mazowieckim. W Radomiu 
wskaźnik  bezrobocia od dawna 
wynosi powyżej 20 %, w powiecie 
radomskim też przekroczył tę gra-
nicę. Drugim problemem jest obar-
czanie samorządów coraz nowymi 
zadaniami bez przyznawania na ten 
cel  środków. Samorząd powiatu ra-
domskiego w roku 2013 zaangażuje 
duże środki na spłatę długów szpi-
tali w Iłży i Pionkach, prowadze-
nie szkół ponad gimnazjalnych i na 
opiekę społeczną.  -  Dlatego braku-
je pieniędzy  na inwestycje, m.in. na 
drogi. A  ludzie oceniają nas przez 
pryzmat tego, co wnosimy trwałego 
do poprawy ich warunków życia  – 
podkreślał. 

Adam Struzik rozpoczął pół żar-
tem, że gospodarze dobrze trafi-
li życząc mu z okazji niedawnych 
imienin zdrowia i wytrwałości. Rok 
2013 będzie trudnym okresem, a 
wybory zbliżają się. W wielu miej-
scach opozycja już próbuje nasi-
lać krytykę. Odnosząc się do obrad  
kongresu PSL powiedział, że wyni-
ki głosowania były dla wielu zasko-
czeniem, lecz ważne jest, że, wbrew 
nadziejom przeciwników, w PSL 

Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem:

Jakie są drogi wyjścia … 
Przedstawiciele organizacji gminnych PSL powiatu radomskiego spotykali się  z prezesem  PSL Mazow-
sza Adamem Struzikiem, pełniącym od 12 lat stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

Wójt Zdzisław karaś, jak zwykle, zdał egza-
min jako gospodarz spotkania.

nadal jesteśmy razem. 
 Nie jest tak, że Polska  nie ma 

własnych problemów, podobnie jak 
UE, ale dotąd radziła sobie z nimi, 
a  Unia budżet na 2013 rok też  po-
siada. Trudne dyskusje dotyczą jed-
nak  budżetu na lata 2014-2020, a to 
się łączy z naszą przyszłością. Na-

sza przynależność  do UE ma sens 
wtedy gdy przy pomocy środków 
finansowych i innych wspólnoto-
wych działań,  potrafimy rozwijać 
Polskę. Stanie się  tak jeśli   w  Par-
lamencie Europejskim następnej 
kadencji znajdzie się odpowiednia 
liczba posłów podobnie rozumu-
jących. Dlatego bojkotowanie wy-

borów byłoby wielkim  błędem, bo 
od ich wyniku  zależy  polityka rol-
na, wysokość dopłat bezpośrednich 
czy funduszu spójności, także to,  ile 
środków znajdzie się  w regional-
nym programie operacyjnym i  w 
wielu innych programach, od któ-
rych zależy skala budowy dróg, ob-
wodnic w rodzaju radomskiej, czy 
nawet świetlic wiejskich.  

 Marszałek Adam Struzik zapo-
wiedział, że będzie więcej środków 
na naukę i wdrażanie  badań na-
ukowych.  Nadal będzie wspierana 
budowa społeczeństwa informacyj-
nego. Wkrótce nastąpi  rozstrzy-
gnięcie przetargu wartości prawie 
0,5 mld zł na projekt „Internet dla 
Mazowsza”. Zaowocuje on tym, że 
95% obywateli Mazowsza, w tym 
wszystkie instytucje publiczne i fir-

my, będą mieć dostęp do szeroko-
pasmowego internetu. Oznacza to 
całkowitą zmianę nie tylko przeka-
zu informacji, lecz także niebywały 
rozwój usług  przez internet.  Tak 
jak niegdyś  Polacy masowo uczyli 
się czytać i pisać, tak dzisiaj muszą 
się nauczyć posługiwać Internetem 
– dowodził marszałek.  

Będą wspierane przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu, 
przedsiębiorczość społeczna i so-
cjalna. Nie można więc nadal  tkwić  
w schematach myślenia, że ura-
tują nas tylko  duże inwestycje lub 
zwiększone zasiłki dla bezrobot-
nych. Musimy przejawiać inicjaty-
wy, mieć pomysły. Tylko częścio-
wo jest prawdą, że od załatwienia 
tego rodzaju spraw jest rząd. Wiele 
zależy od  warunków stwarzanych 
innowacjom w każdym miejscu, w 
którym działamy.  Będzie konty-
nuowany program rozwoju obsza-
rów wiejskich.  Marszałek przyznał, 
że  w sprawach makro też  jest wiele 
do poprawienia. Wszystkie projekty 
powinny bowiem służyć rozwojowi 
gospodarczemu. 

Poinformował, że w projekcie 
programu operacyjnego wojewódz-
twa mazowieckiego, znajdą się me-
chanizmy wyrównywania  dys-
proporcji w trosce o równomierny 
rozwój  regionu. Nie można po-
wtarzać  nierozsądnego  hasła: Za-
brać Warszawie, dać na prowincję. 
Nie można też lansować innego,  że 
biedna prowincja ciągnie Warszawę 
w dół. Są to nieprawdy.  

Jak uda nam się coś zrobić w „ja-
nosikowym” , będzie więcej środ-
ków na wyrównywanie szans. 
Wkrótce nastąpią w Trybunale 
Konstytucyjnym rozstrzygnięcia 
w sprawie powiatów i gmin. O wy-
równywanie dysproporcji powinien 
dbać rząd, a nie zrzucać odpowie-
dzialność  na jeden region czy na 
ileś tam bogatszych miast, powia-
tów i gmin. 

Ważne jaką ludowcy mieć będą 
reprezentacje w gminach, powia-
tach i województwach, w Polsce.  
W Sejmie jeśli  się nie ma 231 gło-
sów, należy być otwartym na koali-
cjanta. Na Mazowszu od  6 lat funk-
cjonuje koalicja PO-PSL. Miłości 
nie ma, ale łączy nas merytoryczne 
działanie i wzajemny szacunek. Nie 
można przecież systemu rządzenia 
państwem, czy nawet zarządzania 
regionem, budować na podejrzliwo-
ści, nienawiści, na ciągłym szuka-
niu złodzieja lub innego przestęp-
cy, choć jestem  za likwidowaniem 
patologii. 

Można  czarnowidztwo  zastąpić 
bardzo racjonalnym, oszczędnym 
funkcjonowaniem  z tym, co się ma, 
zabiegając skutecznie  o to, co jest  
jeszcze do zagospodarowania.  Są  
odznaki  przezwyciężania kryzysu. 
Należy  z uporem i konsekwencją 
robić swoje.  Niech  przyszłe wybory 
pokażą, że  jesteśmy Polsce potrzeb-
ni – zakończył apelem do uczestni-
czących w spotkaniu ludowców.

 MIECZySŁAW kACA

Adam Struzik, jako Marszałek Województwa Mazowieckiego ustosunkował się rzeczowo do 
problemów podnoszonych przez uczestników.

Gospodarz spotkania sygna-
lizował potrzebę zmiany ustawy 
dotyczącej sposobu finansowania 
urzędów pracy i uzyskał zapew-
nienie o interwencji wicepremiera 
u ministra finansów Jana Rostow-
skiego.

- Chcemy żeby powiat, który 
prowadzi Powiatowy Urząd Pra-
cy, otrzymywał całą subwencję na 
jego działalność. Nie do zaakcep-
towania jest obowiązujące obecnie 
rozwiązanie polegające na tym, że 
część środków otrzymuje powiat, 
a drugą miasto, które następnie 
przekazuje nam pieniądze w okre-
ślonej wysokości, według uzna-
nia i nieczytelnych reguł.  To duży 
problem dla naszego samorządu, 

Wicepremier J. Piechociński
gościem starosty radomskiego
Wicepremier Janusz Piechociński złożył wizytę staroście radomskie-
mu Mirosławowi Ślifirczykowi. Politycy spotkali się, by porozma-
wiać o sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie, a w szczególności 
o podstawowym problemie naszego regionu, jakim jest bezrobocie. 

czego efekty odczuliśmy w mi-
nionym roku. Notabene, czekamy 
właśnie na finał sprawy, którą ma 
rozstrzygnąć ostatecznie wojewo-
da mazowiecki – powiedział sta-
rosta Ślifirczyk. 

Poruszono też problem braku 
pieniędzy na inwestycje w powie-
cie. Samorządy dokładają również 
do bieżącego funkcjonowania, 
zwłaszcza służby zdrowia, pomo-
cy społecznej czy oświaty. Wice-
premier zgodził się, że te i inne 
problemy wymagają szybkiego 
rozwiązania i zapewnił wsparcie 
dla działań samorządowców.

MAREk OLESZCZUk
RZECZNIk PRASOWy 

STAROSTy RADOMSkIEGO

 Chodzi zarówno o  sprzęt  ra-
towniczo-gaśniczy, jak i wyposa-
żenie  osobiste druhów strażaków, 
w tym ratowników. Samorząd wo-
jewódzki przekazał  już na ten cel 
ponad 50 mln zł. Korzystają  z nie-
go, choć w mniejszym zakresie  tak-
że - straż zawodowa  i policja, ale 
głównie jednostki OSP. - Przyczy-
nia się to do poprawy bezpieczeń-
stwa – przypomniał  Adam Struzik 
na zorganizowanej w Jastrzębi (po-
wiat radomski) uroczystości prze-
kazania, w ramach tegoż programu, 
miejscowej jednostce OSP lekkie-

„Renówka” dla OSP w Jastrzębi
Realizowany  od 10 lat przez Samorząd  Województwa Mazo-
wieckiego, we współpracy z gminami i powiatami oraz Woje-
wódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie,  „Program Wsparcia”  stworzył  nową jakość usprzę-
towienia jednostek OSP na Mazowszu.

go samochodu pożarniczego  firmy 
„Renault”. Uczestników  uroczysto-
ści powitał  wójt gminy Jastrzębia, 
Zdzisław Karaś. Towarzyszyli mu: 
przewodniczącym Rady Gminy 
Zygmunt Kamiński, sekretarz gmi-
ny Renata Leśniewska, prezes  jed-
nostki  OSP  Jerzy Mróz, jej naczel-
nik  Andrzej Kapusta i komendant 
gminny OSP Jan Baran.

Marszałek Struzik podziękował  
samorządowcom gminy i druhom 
strażakom za ofiarną służbę w za-
pewnianiu bezpieczeństwa i pogra-
tulował  nowego samochodu. 

Marszałek Adam Struzik gratuluje prezesowi jednostki nowego samochodu. Od  lewej: wójt 
Zdzisław karaś z aktem przydziału samochodu. W głębi druhowie strażacy: wiceprezes OSP 
Mazowsza, Zbigniew Gołąbek, komendant PSP w Radomiu, mł. bryg. Paweł Frysztak i prezes 
OSP powiatu radomskiego, Andrzej Szczych.
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Wójt Marian kuś punkt po punkcie  uzasadniał sołtysom i radnym wydatki zawarte w uchwa-
lanym budżecie

Uchwalony budżet jest ambitny 
w każdej dziedzinie, także w zakre-
sie inwestowania. Uchwałą sesji Rady 
Gminy zaplanowano na rok 2013 
dochody w wysokości 18.685.062 
zł. Wydatki przedstawiają wartość 
20.366.462 zł, w tym 2,8 mln zł tzw. 
majątkowe, mieszczące głównie środ-
ki na cele inwestycyjne, a więc rozwo-
jowe. Deficyt budżetowy w kwocie 
1.681.400 zł konieczny na realizację 
zadań wynikających z zebrań wiej-
skich i rozmów z sołtysami będzie 
pokryty kredytem o wartości nieco 
przekraczającej 2 mln zł oraz pożycz-
kami i wolnymi środkami gminy  w 
kwocie 200 tys. zł. Zaciągane kredyty 
w tej wysokości  w niczym nie zagra-
żają finansom gminy, gdyż ich udział 
w budżecie wynosi 18%, a zadłużać 
się można nawet do 60%. Znajdą się 
też w budżecie środki na spłatę  475,2 
tys. zł kredytu oraz pożyczki  WFO-
ŚiGW w kwocie 143,4 tys. zł. W przy-
jętej uchwale ustalono jednak limit 
zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów (sfinansowanie przejścio-
wego deficytu) w kwocie 800 tys. zł, 

rezerwę ogólną w kwocie 30 tys. zł i 
rezerwę celową w wysokości 50 tys. zł 
na realizację zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego. Jej usta-
lenie wynika z położenia niektórych 

Budżetowa sesja z kolędnikami, 
diabłem i królem Herodem
Radni Gminy Przyłęk  już tradycyjnie uchwalają budżet na rok następny w Sylwestra.  Tak było również w poniedziałek, 31 grudnia 2012 roku. Wszystko przebie-
gało wartko, choć nie obyło się bez zapytań, wyrażania własnych opinii, także krytycznych. Mimo że  podejmowano decyzje także w trudnym temacie utrzymania 
czystości  i porządku w gminie oraz ustalania nowych zasad w  gospodarce  śmieciowej, to budżet na rok 2013 został uchwalony  jednogłośnie. Okazuje się, że w 
znanej z gospodarności gminie, wójt Marian Kuś wraz ze współpracownikami samorządowymi  znalazł środki na dalszą budowę dróg, rozbudowę sieci  wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, na place zabaw i działalność kulturalną.

sołectw  np. Lucimia, Andrzejów (Bo-
rowiec) na obszarze narażanym okre-

sowo na wylewy  wód Wisły.
W budżecie  na rok 2013 najwię-

cej  wydatków bieżących, gdyż po-
nad  8,17 mln zł, przeznacza się na 
oświatę i wychowanie tj. prowadze-

nie szkół podstawowych, gimnazjów 
publicznych i przedszkoli. Otrzyma-
na subwencja wynosi tylko 5,8 mln 
zł, około 4,2 mln zł na pomoc spo-
łeczną,  2,77 mln zł  - administrację 

publiczną, 1,74 mln zł na  transport i 
łączność  czyli głównie na utrzymanie 
dróg gminnych, 851 tys. na rolnictwo 
i łowiectwo,  837 tys.  zł - gospodar-
kę komunalną i ochronę środowiska 
, 720 tys. zł  na wydatki  inwestycyjne 
jednostek budżetowych i  tyle samo 
na kulturę fizyczną,  423 tysięcy  na 
bezpieczeństwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową, a 369 tys.  zł na 
kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego. 

Plan wydatków inwestycyjnych  
przedstawia wartość  2,84 mln zł,  z 
czego 649 tys. zł przypada na środki 
własne gminy, 470 tys.  zł -  na dofi-
nansowanie unijne, a kredyty i po-
życzki wyniosą około 1,7 mln zł. 
Prawie 1,5 mln zł będzie kosztować 
przebudowa odcinków dróg gmin-
nych w  Przyłęku Nadbłociu, Babinie 
(2 odcinki),  Ławeczku Starym, Rud-

kach Nowych, Zamościu Starym, 
Grabowie nad Wisłą, Mierziączce,  
Łagowie i  Załazy – Zamość. Gmina 
zakupi ponadto  ponad sto ton kru-
szywa, w tym  połowę żużla stalowni-
czego na  zapewnienie przejezdności 
odcinków dróg nieposiadających na-
wierzchni asfaltowej.

190 tys. zł  własnych środków prze-
znacza gmina na budowę odcinków 
wodociągu Szlachecki Las – Rudki, 
Grabów nad Wisłą – Stefanów i Za-
mościu Starym (do hydrantu) oraz na 
zakup i montaż pompy do filtracji od-
żelaziaczy w ujęciu Załazy.

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego w Przyłęku ma koszto-
wać 444 tys. zł, oświetlenia ulicznego 
gminy (II etap) – 180 tys. zł, a termo-
modernizacja strażnicy OSP w Za-
mościu Starym – 100 tys. zł.  50 tys. 
zł wyda się na modernizację, z prze-
znaczeniem na potrzeby gospodarcze 
gminy,  budynku po magazynie zbo-
żowym w Przyłęku. Elementy małej 
architektury w Załazach (projekt po-
lepszający warunki życia i atrakcyj-
ność turystyczną miejscowości) ma 
kosztować  26 tys. zł, zakup nowego 
serwera dla  UG – 35 tys. zł, a kom-

putera i programu dalsze  25 tys. zł, 
opracowanie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego  sołectwa Okręż-
nica – 25 tys. zł i tyle samo - aktualiza-
cja projektu  budynku biblioteki jako 
Centrum Kulturalnego Gminy Przy-
łęk.

Potwierdzeniem tego, że w nad-
wiślańskiej gminie dba się o utrwa-
lanie dziedzictwa przeszłości i tra-
dycje, było pojawienie się na sali 
obrad kolędników. Rozpoznaliśmy 
wśród nich  króla Heroda, diabła z 
widłami, Śmierć z kosą, Żyda i wła-
śnie kolędników. Choć momentami  
bywało groźnie, wspólne śpiewa-
nie kolęd a następnie sięgnięcie do 
portfeli  przez wójta Mariana Ku-
sia, przewodniczącego Rady Gminy 
Wojciecha Szmajdy, a za ich przy-
kładem  co niektórych radnych i 
sołtysów, załagodziło sytuację na 
tyle, że kolędnicy udali Roksię do 
innych urzędów, a radni szybko 
uporali się z przyjęciem kilkunastu 
uchwał. Wszystkie przeszły jedno-
głośnie. 

W poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku wójt Marian Kuś prze-

kazał zebranym życzenia świątecz-
no-noworoczne, a przewodniczący 
Wojciech Szmajda  wzniósł toast za 
pomyślność  w Nowym 2013 Roku.

Radni ze znawstwem włączali sie do dyskusji

Co przybyło w roku 2012
Pod względem  realizacji zadań 

inwestycyjnych  rok 2012 był dla 
gminy dość oszczędny. Jednak za-
stoju nie było. Drogi o nawierzchni 
bitumicznej, przebudowane środ-
kami własnymi gminy, posiłkującej 
się kredytami otrzymali mieszkań-
cy Mszadli Dolnej, Mszadli Starej, 
Wysocina i Andrzejowa (Borow-
ca). Nakładem 290 tys. zł została 
rozbudowana stacja wodociągowa 
w Załazach. Wielkim osiągnięciem 
na niwie kultury była adaptacja po-
szkolnego budynku w miejscowości 
Rudki, w ramach projektu popra-
wiającego warunki życia, w któ-
rym znalazł pomieszczenie Wiejski 
Dom Kultury. Członkinie  Kola Go-
spodyń Wiejskich stały się zasłużo-
nymi gospodarzami tej placówki. Z 
innych przedsięwzięć wypada wy-
mienić: współfinansowanie zaku-
pu samochodu  dla OSP Grabów 
nad Wisłą, wspierającego działania 
przeciwpowodziowe, docieplenie 
budynku strażnicy OSP w Mszadli 
Nowej i utwardzenie placu przed re-
mizą, zainstalowanie monitoringu 

w PSP Babin i Publicznym Gimna-
zjum w Przyłęku, zakup motopom-
py dla OSP w Łagowie i zmywar-
ko – zaparz arki dla PG w Wólce  
Zamojskiej.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwał przewodniczący Rady Wojciech Szmajda

Wizyta kolędników z kGW Rudki spełniła rolę odprężającego przerywnika pracowitej sesji

Niektórzy sołtysi i radni już po zamknięciu  uzgadniali z wójtem   terminy zebrań wiejskich

Gmina Przyłęk otrzyma w tym roku własny herb. 
Jak informuje wójt Marian Kuś Komisja Heraldyczna podjęła 5 października  uchwałę, w której pozytywnie opiniuje przedłożone jej przez 

gminę projekty  flag ,banneru, pieczęci i przede wszystkim herbu. Projekt herbu gminy Przyłęk przedstawia w polu zielonym nad srebrnym fa-
listym pasem żółwia koloru złotego po stronie prawej i takież kolo młyńskie po lewej stronie. W ten sposób nawiązuje do położenia gminy nad 
Wisłą, tradycji związanych z użytecznym wykorzystaniem wody i ochrony środowiska naturalnego (rezerwat żółwia błotnego). Podkreśla więc 
walory przyrodnicze i turystyczne  tej nadwiślańskiej gminy.

Przyłęk z żółwiem błotnym w herbie

Projekt  herbu Gminy Przyłęk

 Powstał on w adaptowanym  
budynku po szkole podstawo-
wej, dzięki środkom pozyska-
nych z Programu Operacyjnego 

5 grudnia odbyła się uroczy-
stość pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego par z terenu gminy 
Przyłęk. Podczas mszy odnowio-
no przysięgę małżeńską. Ksiądz 
proboszcz pogratulował jubilatom 
wytrwałości, miłości i pobłogo-
sławił na dalsze wspólne lata. W 
imieniu jubilatów i swoim podzię-
kował wójt gminy Marian Kuś. 
Świecka część uroczystości odbyła 
się w Sali gimnastycznej Publicz-
nego Gimnazjum w Przyłęku.

W gminie Przyłęk uchwały w tej 
ważnej sprawie podjęli radni na se-
sjach  w listopadzie i grudniu  2012 
roku. 

Zebrane od mieszkańców odpa-
dy trafią do regionalnych instala-
cji przetwarzania odpadów. Gmina 
Przyłęk została przydzielona  do in-
stalacji znajdującej się w Radomiu. 
W nowym systemie priorytetem jest 
wykorzystanie odpadów, a nieskła-
dowanie, unieszkodliwienie przez 
składowanie dotyczyć będzie tylko 
odpadów resztkowych. Urząd Gmi-
ny realizując obowiązki nowej usta-
wy wyłoni w drodze przetargu fir-
mę, która będzie odbierała odpady 
zmieszane i selektywnie  od miesz-
kańców. Aby nowy system mógł 
spełnić powierzone zadanie, radni 
ustalili stawkę i sposób naliczania 
comiesięcznej opłaty za odbieranie 
odpadów. Opłata za selektywne (se-
gregowane) odpady komunalne wy-
nosi 5 zł od osoby, a za odpady niese-
gregowane - 10 zł od osoby. 

Podstawą naliczenia opłaty jest 
deklaracja składana przez właści-
cieli nieruchomości. Wpływy z 
opłat będą przeznaczane na pokry-
cie kosztów odbioru, transportu, 
odzysku i unieszkodliwienia odpa-
dów, tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania. Gmina 
będzie sprawować nadzór nad pra-

Autor  wydania, wójt  Ma-
rian Kuś, uprzejmie prosi o 
nadsyłanie starych zdjęć, ży-
ciorysów ludzi zasłużonych, 
wywodzących się z terenu 
gminy Przyłęk, także cieka-
wostek, opisów ważnych wy-
darzeń historycznych, kul-
turalnych, oświatowych, 
sportowych, w tym  admi-
nistracji  lokalnej z okresu 
rozbiorów, I wojny świato-
wej,  międzywojnia, II wojny 
światowej. 

Materiały prosimy kiero-
wać pod adresem: 

Urząd Gminy w Przyłęku 
26-704 Przyłęk

woj. mazowieckie

Nowy system 
gospodarki odpadami
1 stycznia  ub. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami, wszystkie gminy w 
Polsce mają do 1 lipca 2013 r. wprowadzić nowy system gospo-
darki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Przejmują one 
tym samym odpowiedzialność za odpady i ustalają stawki opłat 
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

widłowym zagospodarowaniem 
odpadów przez odbierającego. Po-
wstanie punkt zbierania zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. 

Zmieszane odpady komunal-
ne, w tym  ulegające biodegradacji, 
odbierane będą z nieruchomości 
trzy razy w miesiącu. Selektywnie 
zebrane, posegregowane odpady: 
papieru, szkła, tworzywa sztuczne-
go, metalu i opakowania wieloma-
teriałowe, gromadzone oddzielnie 
w workach z folii lub pojemnikach 
służących do selektywnej zbiór-
ki ustawionych w tzw. gniazdach 
będą odbierane raz w miesiącu. 
Przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz odpady budowlane pocho-
dzące z remontów i innych robót 
budowlanych, niewymagających 
uzyskania pozwolenia na budo-
wę, wykonywanych we własnym 
zakresie - raz na kwartał, a meble 
i odpady wielkogabarytowe - dwa 
razy w roku. Harmonogramy od-
bioru i inne informacje o wywozie 
odpadów z nieruchomości znajdą 
się na stronie internetowej gminy 
Przyłęk. Sprawy te będą też tema-
tem zebrań wiejskich odbywanych 
od połowy stycznia do końca  mar-
ca 2013 roku. 

Dom Kultury w Rudkach
Pod koniec listopada  mieszkańcy  Rudek otrzymali w użytkowanie  Dom Kultury .

Otwarcie Dk Rudki

Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
Uroczystość otworzył Wójt Gmi-
ny Przyłęk Marian Kuś. Udział 
wzięli liczni goście w tym: Da-

riusz Piątek – wicewojewoda 
mazowiecki, Leszek Ruszczyk 
– wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, Andrzej Łu-
czycki  i Zbigniew Gołąbek – 
radni  Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego ( Zbigniew Go-
łąbek także jako  członek Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW w War-
szawie oraz wiceprezes ZOW 
ZOSP RP województwa mazo-
wieckiego), Waldemar Urbański 
– starosta zwoleński, Mirosław 
Madejski – członek zarządu po-
wiatu zwoleńskiego, Michał Tę-
cza – Dyrektor Domu Kultury 
w Janowcu, radni Rady Gminy 
w  Przyłęku, pracownicy Urzędu 
Gminy z kierownikami jedno-
stek organizacyjnych, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Łaguszowa, 
Grabowa nad Wisłą, Mierziącz-
ki, Janowca, Oblasu i  Rudek.

Złote gody

Przyłęk –nasza ziemia
Urząd Gminy w Przyłęku zamierza wydrukować w 2013 roku poszerzone i uzupełnione wydanie 
monografii „Przyłęk – nasza ziemia”. 

Dopisek „Monogra-
fia” – Marian Kuś. (tel. 048 
6773016, fax 048 677 3001, 
email: przylek@przylek.pl. 

Wszystkie udostępnione 
materiały (teksty i zdjęcia), 
po wykorzystaniu zostaną 
zwrócone nadawcom. Proś-
ba o dokładne podpisywa-
nie zdjęć z datami oraz po-
daniem adresów, pod które 
należy  przesłać zwracane  
materiały. Uprzejmie za-
praszamy do współredago-
wania książki o naszej Ma-
łej Ojczyźnie.

MARIAN kUś
WóJT GMINy Nowy samochód dla OSP Grabow nad Wisłą
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Właśnie  Koła Gospodyń Wiej-
skich, zespoły ludowe, czy też folk-
lorystyczne współdziałające z sa-
morządami  tworzą coraz lepiej 
integrującą się Lokalną Grupę 
Działania Stowarzyszenia „Dzie-

dzictwo i Rozwój”, zaprezentowały 
kolejny już raz stoiska z produktami 
regionalnymi, a przy okazji staro-
dawne, świąteczne stroiki, współza-
wodnicząc w ogłoszonych konkur-
sach o miano świątecznego „Stoiska 
miłego dla oczu” i   najbardziej tra-
dycyjnego  stroiku.

 Zbigniew Buczma, prezes Sto-
warzyszenia, powiedział podczas 

VI Festiwal Produktów Regionalnych 
zasługuje na medal
Z  nowym rokiem, nowym krokiem. Takie zachęcające hasło towarzyszyło zorganizowanemu w sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu VI 
Festiwalowi Produktów Regionalnych. Firmuje go Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, którego Lokalne Grupy Działania są aktywne w 11 połączonych terytorial-
nie gminach powiatów:  lipskiego, radomskiego i zwoleńskiego. Te gminy to: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, 
Tczów i Zwoleń. 

otwarcia VI Festiwalu Produktów 
Regionalnych, że LGD „Dziedzic-
two i Rozwój” za jeden z głównych 
celów stawia sobie kultywowanie 
tradycji ludowej i wspieranie zespo-
łów, chcących takie tradycje prze-
kazywać z pokolenia na pokolenie. 
Wyraził zadowolenie, że stoiska są 
tak piękne i tak pachnące. Przepro-
sił, że mogło ich być tylko 11. A po-
wołując  się na starostę zwoleńskie-
go, Waldemara Urbańskiego dał 
do zrozumienia, że w przygotowa-
niu inwestycyjnym jest hala wido-
wiskowa. Powitał też przybyłych 
gości, wśród  nich byli  samorzą-
dowcy: wicewojewoda mazowiecki 
Dariusz Piątek, wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego Leszek 
Ruszczyk, radny sejmiku Zbigniew 
Gołąbek, przewodniczący Rady 
Powiatu w Zwoleniu Edward Ry-
bak, starosta zwoleński Waldemar 

Urbański, przewodniczący  Rady 
Miejskiej w Iłży Andrzej Pałka wraz 
z  burmistrzem Andrzejem Mo-
skwą, przewodniczący Rady Gmi-
ny w Ciepielowie Waldemar Czapla 
wraz z wójtem Arturem Szewczy-
kiem, Waldemar Żaczek przew. RG 
w Goździe wraz z wójtem Adamem 
Jabłońskim, przewodniczący RG w 
Jastrzębi Zygmunt Kamiński,  prze-

wodniczący RG Jedlnia-Letnisko 
Jerzy Chrzanowski wraz z wójtem 
Piotrem Leśnowolskim, wójt gminy 
Kazanów  Marian Karolik, przew. 
RG Pionki Tomasz Wojciech Wró-
bel wraz z wójtem Mirosławem 
Ziółkiem i sekretarzem gminy Ewą  
Kurpeta Abu  Mizer, przew. RG 
Gminy Policzna Zenon Mazur wraz 
z wójtem Stanisławem Pająkiem, 
przew. RG w Przyłęku Wojciech 
Szmajda wraz z wójtem Marianem 
Kuś, wójt Gminy Tczów Andrzej 
Wolszczak,  przew. Rady Miejskiej 
w Zwoleniu Józef Dubil wraz z bur-
mistrz Bogusławą Jaworską i za-
stępcę  burmistrza Włodzimierzem 
Kabusem. Prezes Zbigniew Buczma 
przywitał przedstawicieli pokrew-
nych LGD - prezesa Stowarzysze-
nia „Wspólny Trakt” w Skarysze-
wie Teresę Majkusiak i   prezesa 
Stowarzyszenia „Puszcza Kozienic-
ka”, Marka Przedniczka,  także  go-
spodarza, dyrektora Zespołu Szkół 
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
Arosława Jakóbika i  dyrektor Ane-
tę Knieć, radnych rad powiatowych, 
miejskich i gminnych oraz członów 
Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, 
którzy przyjechali wraz ze swoimi 
burmistrzami, wójtami, członkami 
rodzin i przyjaciółmi.

Po powitaniu zaprezentowały się 
na scence estradowej zespoły, które 
przygotowały również stoiska z po-
trawami  świąteczno-zapustowy-
mi i wstawki artystyczne. Oto one: 
„PO CO CI TO” z gminy Ciepie-
lów, zespoły firmowane przez KGW 
z Kłonówka (gm. Gózd), Kajetano-
wa i Walentynowa (gm. Iłża), „Źró-
dło nadziei” z gminy Jedlnia-Letni-
sko, „Kazanowianki znad Iłżanki”  
z gm. Kazanów, PÓŁBORZANKI  
z gm. Pionki, SOBÓTKA  z gm. Po-
liczna,  „Grabowianki” z gm. Przy-
łęk, KGW Bartodzieje z gm. Tczów 
i „Strykowianki” z gminy Zwoleń. 

Zespoły te uczestniczyły również 
w konkursie pt. „Stroik – Świątecz-
ny Akcent”, składając wykonane 
prace na  specjalnie przygotowa-

nym stole. Oceny  dokonała komi-
sja w składzie: Elżbieta Nowakow-
ska – dyr. Muzeum Regionalnego w 
Zwoleniu, Bożena Mistygacz – kie-
rownik KGW w Rudkach i Adolf 
Krzemiński z Delegatury UM w 
Radomiu, uwzględniając: oryginal-

ność kompozycji i estetyką wyko-
nania, samodzielność wykonaw-
stwa i brak elementów gotowych.

W wyniku szczegółowego oglą-
du prac, komisja przyznała pierw-
sze miejsce „Strykowiankom” ze 
Strykowic Górnych, drugie  Zespo-
łowi „Sobótka”, trzecie zespołowi  
„Po Co Ci To” z gminy Ciepielów, a 

wyróżnienia  stały się udziałem  ze-
społu „Źródła nadziei” z gminy Je-
dlnia-Letnisko  i  KGW z Kłonówka 
(gmina Gózd).

Było dużo radości, opowieści o 
pracy nad stroikami, śpiewu i mu-
zyki. Pani Wanda Krawiec ze Stry-
kowic Górnych przekonywała, że 
stroik „Strykowianek” nawiązu-
je do najdawniejszych tradycji, kie-
dy do polskich domów nie zawitały 
jeszcze choinki.  W stroiku takim, 
zwanym podłużnikiem, obowiąz-
kowo na poczesnym miejscu znaj-
dował się aniołek strzegący domo-
stwa, także jabłuszka, ciasteczka. 
- To jest nasza, polska tradycja sięga-
jąca XVIII wieku, a być może jeszcze 
głębiej w historię. Wiem o tym od 
zmarłej kilka lat temu  ponad  90-let-
niej ciotki. Przekaz o stroiku zawie-
szanym na trzech wstążkach pocho-
dzi  z kolei od jej babki.

Wreszcie nadeszła kolej na sto-
iska. Które z nich zostanie uznane 
za „Stoisko miłe dla oczu” i  wabiące  
gości zapachami potraw i swojskich 

nalewek? Komisję, od której zależał 
werdykt, tworzyli wybitni fachowcy 
z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicz-
nych w Zwoleniu, wymienieni już 
wcześniej dyrektorzy – Arosław Ja-
kóbik i Aneta Knieć  oraz nauczyciel 
Ryszard Maraszkiewicz. Nie mie-
li oni łatwego zadania, poddawani 
marketingowym oddziaływaniom 

szefowych stoisk  mieli duże wątpli-
wości. Dlatego przewodniczący ko-
misji, Arosław Jakóbik, przed ogło-
szeniem wyników,  wyjaśniał, że o 
miejscach decydowały naprawdę 
niewielkie różnice, właściwie  poje-
dyncze punkty.

 „Miano Stoiska miłego dla oka” 
otrzymało przygotowane przez Ze-
spół „Grabowianki” z Grabowa nad 
Wisłą. W imieniu wzruszonych 
pań, w tym kierowniczce Natalii 
Przepiórka podziękował  mieszka-
jący w Grabowie Wojciech Szmajda, 
zapraszając wszystkich do stoiska. - 
Przyjechaliśmy tu żeby się integro-
wać, to się integrujmy – przekrzyki-
wał owację, jaka zapanowała. 

- Dziękuję, że państwu smako-
wało – powiedziała pani Halina Dą-
browska w imieniu Zespołu „Kaza-
nowianki znad Iłżanki”, który zdobył 
II miejsce.  III nagroda  przypadła 
KGW Bartodzieje, gmina Tczów. 
Dziękowała kierownik zespołu Kry-
styna Kowalczyk. Wyróżnienia stały 
się udziałem PÓŁBORZANEK z Au-
gustowa, gmina Pionki oraz  KGW z 
Kajetanowa i Walentynowa, gmina  
Iłża. - Dobrze, że nas zauważono, że 
nie przyjechałyśmy na próżno, bo by 
nas chłopy do chałup nie wpuściły – 
żartowała wodzirejka  grupy z Augu-
stowa.

Pani Natalia Przepiórka – kie-
rowniczka  Zespołu KGW „Gra-
bowianki” z Grabowa nad Wisłą, 
wywodząca się rodzinnie z Ku-
czek, gmina Gózd, powiedziała, że 
stoisko ”Grabowianek” nawiązu-
je do rozwarstwienia majątkowe-
go dawnej wsi polskiej. Był dwór 
ziemiański, zamożniejsi gospo-
darze i biedota wiejska. Ten po-
dział symbolizowały odpowied-
nio ułożone produkty regionalne. 
Dziczyzna, karp w galarecie, to 
wiadomo. Na stołach u młyna-
rzy, kowali i sołtysów znajdowa-
ła się wędlina, pierogi z mięsem i 
bigos. Biedota jadała kaszę z jabł-
kami, kartoflaną kapustę, kapustę 
z grochem. Ten sam podział ob-
razują też ciasta. We dworze czę-
stowano ciastami  tortowymi. Na 
wsi: podpłomykami, marchwia-
kami, sernikami, ale także racu-
chami i pączkami. Może tradycyj-
na choinka miała też jakiś wpływ 
na decyzję komisji – zastanawiała 
się głośno  pani Natalia.

Laureaci, wyróżnieni, członko-
wie chórów i inscenizacji świątecz-
no-karnawałowych, tak byli prze-
jęci uczestnictwem, melodiami, 
tańcami i niepowtarzalną atmosfe-
rą festiwalu, że nie wiedzieli nawet 
jakie nagrody otrzymali. Wiado-
mo, że przyznane za pierwsze miej-
sca „Grabowiankom” i „Stryko-
wiakom” były bardzo ciężkie. Wójt 
Marian Kuś i wiceburmistrz Zwo-
lenia Włodzimierz Kabus usiłowali 
podnieść jedną z nich. Udało im się 
to po wielkim trudzie. Prawdopo-
dobnie opakowania skrywały  chło-
dziarki  dużej pojemności.

- Przyda się! Wstawimy ją do 
świetlicy, będziemy przyjmować 
gości – powiedziała z uśmiechem  
pani Wanda Krawiec.

Co się jeszcze działo na VI Festi-
walu Regionalnych Produktów w 
zwoleńskiej „Rolniczówce” obrazu-
ją załączone fotki i pokażą ilustru-
jące relację zamieszczoną na na-
szym portalu internetowym www.
radom24.pl.  Wystarczy  kliknąć.

  MIECZySŁAW kACA

Festiwal otworzył Zbigniew Buczma, prezes 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.

Zadowoleni goście imprezy (w pierwszym rzędzie - od lewej): burmistrz Bogusława Jaworska, 
wicewojewoda Dariusz Piątek, starosta Waldemar Urbański, wójt gminy Ciepielów Artur Szew-
czyk i przew. RG tejże gminy, Waldemar Czapla. W drugim rzędzie też samorządowe twarze.

Silna reprezentacja Gminy Jedlnia-Letnisko.

Zbigniew Buczma podczas wywiadu z Adolfem krzemińskim, autorem książki „Leksykon Twór-
ców Ludowych…”.

komisja rozpoczęła przewidująco pracę od stoiska „Grabowianek”.

„kazanowianki” wyglądały na zadowolone z drugiego miejsca, pokaźnej nagrody i dyplomu.

Dyplom, chłodziarka i wiele pochwał dla „Strykowianek” za tradycyjny, staropolski stroik z 
aniołkiem jako opiekunem domostwa. 

Stroik „Sobótki” podobał się nie tylko komisji.

Gościem kGW kłonówek był wicemarszałek, Leszek Ruszczyk. „kazanowianki” też miały czym zaimponować.

Zwycięskie „Grabowianki” zaprosiły do pamiątkowego zdjęcia gospodarzy gminy Przyłęk – 
wójta Mariana kusa i przewodniczącego Rk, Wojciecha Szmajdę, a także przewodniczącego 
komisji konkursowej – Jarosława Jakóbika (prawa tył) i rzecz jasna, starostę zwoleńskiego, 
Waldemara Urbańskiego. Potem ruszyły z nimi w tany.

śpiewa chór zespołu „Źródła nadziei” z Gminy Jedlnia - Letnisko.

Członkowie kGW Bartodzieje śpiewali, przedstawili scenkę rodzajową o nieśmiałym chłopie 
wiozącym jajka na jarmark, prezentowały stroik, a  nagroda mogła być tylko jedna.  Otrzymały 
ją za  urozmaicone świąteczne stoisko.

„Półborzanki” dzielnie wspierali wójt Mirosław Ziółek i przew. RG, Tomasz Wojciech Wróbel.
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Przy ul. Zbrowskiego 30 w Radomiu pojawiły się dwie sugestyw-
ne reklamy. Nowa firma zajmuje się sprzedażą i wykonawstwem 
pokryć dachowych oraz oryginalnych kominków.

Pokrycia dachowe  
i kominki 

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

PRZy UL. ZBROWSkIEGO 30

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia biurowe w centrum 

Radomia, ul. Żeromskiego 94
Kontakt: 533 70 88 99,  

ssdev@op.pl

Montaż i naprawa urządzeń 
gazowych

   (piece c.o., piecyki, kuchenki)
Przeglądy szczelności instalacji 

   odbiorników gazowych 
– wystawianie protokołów 

szczelności

Pożyczki dla osób fizycznych i firm

602 524 541 

PLaTForma 
kredyTowa 

48 623 53 48; 601 232 179

Korzystaj 
z nowej ulgi podatkowej 

i ciesz się z wyższej emerytury
Szczegóły pod 

nr 502 735 570
Star.  Pow.  Białobrzegi, Pl. Zygmunta Stare-
go 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@op.pl
Star. Pow.  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 43ax 48 
661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, tel. 48 
663 22 60; fax:48  663 22 47, goszczyn@gminy.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, 48 663 51 
49, fax: 48 663 51 49, gmina@mogielnica.pl
UMiG  Nowe Miasto n.Pilicą, pl. O. H. koźmiń-
skiego 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
Star. Pow.  kozienice, ul. kochanowskiego 
28, 26-900,  tel. 48 611 73 00, sekretariat@
kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1,  26-
930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903,  tel. 48 623 
10 75, fax:48 623 12 17, wojt@glowaczow.pl
Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26 
- 920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, gmina@

Pomocnik SamorZĄdowy 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, SekretariatGmi-
na@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, tel./faks 
48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl
Star. Pow. Lipsko, ul. rynek 1, 27-300, tel.  
48 378 30 11, fax 48 378 30 44, starostwo@
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, 
urząd@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
Star. Pow. 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, potwo-
row@potworow.pl
UGiM  Przysucha, Pl. kolberga 11, 26-400, tel.: 
48 675 219, fax 48 675 21 06, sekretariat@
przysucha.umig.gov.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_wie-
niawa@interia.pl
Star. Pow. radom, ul. domagalskiego 7, 26-
600,  tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, po-
wiat@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, bum@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: wierzbi-
ca@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
Star. Pow.  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@gmi-
na.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./faks 48 628 38 89, 
urząd@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, urząd@szydlowiec.pl
Star. Pow. w Zwoleniu, ul. Jagiełły 4, 26-700, 
tel./faks  48 676 33 89, sekretariat@zwolen-
powiat.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, e-mail: 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. kochanowskiego 1, 26-700, tel. 
48 676 22 10, fax 48 676 24 18, sekretariat@
zwolen.pl

Zacznijmy od sportu. Jakiej dru-
żynie Pan kibicuje?

- Kibicuję polskiej piłce nożnej, 
gdyż zamiłowanie do niej spowo-
dowało, że przez ponad 20 lat by-
łem czynnym sędzią piłkarskim. Po 
otrzymaniu świadectwa maturalne-
go, za namową  kolegów z radom-
skiego Technikum Mechanicznego, 
ukończyłem kurs sędziowski. Zaczy-
nałem od sędziowania zespołów naj-
niższej klasy, by po kilku latach zo-
stać  arbitrem drużyn III ligi, a przez 
kilka lat nawet asystentem sędziego 
(tzw. sędzia liniowy) ekstraklasy pił-
karskiej. Przygoda sędziowania tak 
mocno zadomowiła się w mojej psy-
chice, że po osiągnięciu  45. lat życia, 
zostałem sędzią-obserwatorem me-
czów  trzecioligowych. Mam nadzie-
ję, że będę obserwatorem także roz-
grywek drużyn klas wyższych.

Na czym polega rola obser-
watora?

 - Na obserwowaniu przebiegu 
meczu pod kątem prawidłowego 
sędziowania oraz omawianiu  jego 

przebiegu po zakończeniu, a gdy 
sytuacja tego wymaga – także pod-
czas przerwy. Obserwator wystawia 
też opinie  sędziemu głównemu za-
wodów. Mają one duże znaczenie w 

§ Porady PrawneLUdZie Z ŻyŁkĄ
Spotykamy ich w miastach i w wioskach, w gminach i powiatach, w firmach i na roli, w organizacjach 

grupujących ludzi o podobnych upodobaniach i nastawionych na działania dla dobra większych środowisk. 
Traktujemy… tak sobie.  Mówimy, że uprawiają dziwne swoje hobby lub że mają hopla na jakimś tle, rza-
dziej, że są to ludzie z żyłką społecznikowską, wiele czyniący dla innych, dla wspólnego  dobra. Traktujemy 
ich jako dziwaków, bardzo rzadko jako zasługujących na uznanie pasjonatów. Pisujemy o nich zazwyczaj  
przy okazji honorowania przez innych. Postanowieniem uczynionym na początku 2013 roku chcemy z wła-
snej inicjatywy częściej ich zauważać, opisywać w gazecie i przedstawiać na portalu radom24.pl.

Zakochany w piłce i samorządzie
Urodzonego w Radomiu, a zamieszkałego w Zadobrzu, Tomasza Wojciecha Wróbla  spotykamy przy 
różnych okazjach na terenie gminy Pionki, przysłoniętej  trochę przez miasto Pionki i jego sprawy. 
Pełni tu od kilku lat funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Byliśmy przekonani, że dlatego widuje-
my go też w Jedlni, nazywanej od pewnego czasu Królewską, a na meczach piłkarskich… jako kibica.

ocenie rankingowej arbitrów piłkar-
skich. Pełnię też funkcję wicepreze-
sa Wydziału Sędziowskiego OZPN 
w Radomiu, skupiającego  160 czyn-
nych arbitrów. Chciałbym, żebyśmy 
wrócili do lat świetności, w których 
mieliśmy sędziów piłkarskich klasy  
międzynarodowej.

W jaki sposób zainteresowania 
sportowe przewodniczącego Rady 
Gminy w Pionkach wpływają na 
upowszechnienie sportu na wsi?

-  Przed 2002 rokiem, w którym 
zostałem radnym gminy, w zasa-
dzie nikt się sportem nie zajmował. 
Obecnie posiadamy w Jedlni peł-

nowymiarowe boisko piłkarskie, 
które kosztowało ponad 3 mln zł. 
Takiego nie ma nawet II-ligowy 
Radomiak.  Jest to głównie zasługa 
księdza proboszcza Janusza Smer-
dy i wójta Mirosława Ziółka, w któ-
rej mam też skromny udział. Pro-
boszcz  przekazał teren parafii na 
40-letnią bezpłatną dzierżawę. Po-
wstał Klub Sportowy „Królewscy” 

Jedlnia, którego drużyna wystar-
tuje jesienią w rozgrywkach B kla-
sy. Są też dwie grupy młodzieżowe 
roczników 1998 i 2002. Od 12 lat 
organizujemy też turniej piłkarski 

o puchar wójta, w którym uczest-
niczy od 9 do 12 drużyn. Gmi-
na wyposażyła  drużyny w stroje 
sportowe. Prawie przy wszystkich 
szkołach w gminie Pionki istnieją 
wielofunkcyjne boiska sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią. Przeróż-
ne inicjatywy i dobro dziejące się 
w Jedlni i okolicy to zasługa Sto-
warzyszenia „Jedlnia”, w którym 
również mam możliwość działa-
nia jako mieszkaniec Zadobrza. 
Motorem działań Stowarzyszenia  
jest ks. proboszcz Janusz Smerda 
oraz prezes Wojciech Pestka. W 
tym roku doroczny festyn będzie 
poświęcony pamięci 17 bohaterów 

Powstania Styczniowego poległych 
w miejscowości Jaśce i pamięci  du-
chowego przywódcy księdza Jó-
zefa Gackiego, który przez 34 lata  
był proboszczem parafii Jedlnia. 
W tym roku przypada okrągła, 
150-letnia  rocznica wybuchu Po-
wstania Styczniowego. 

Gmina Pionki słynie od lat z 
gospodarności, w której chyba 
ma pan również swój udział?

- Jest to zasługa wójta, mające-
go staż więcej niż podwójny w po-
równaniu z moim jako radnego, 
zasługa nas jako społeczności sa-
morządowej gminy Pionki, za-
mieszkałej przez ponad 10 tysięcy 
osób w 35 wsiach. Przewodniczą-
cym Rady Gminy jestem dopiero 
drugą kadencję. Pochwalę się, że w 
roku 2013, uznawanym w samorzą-
dach za kryzysowy przeznaczamy 
na inwestycje więcej niż w poprzed-
nim, bo około 6 mln zł, w naszej 
działalności samorządowej bardzo 
oszczędnym. Priorytetową inwesty-
cją jest kanalizacja w miejscowości 
Czarna, a bardzo ważną rolę odgry-
wają drobne inwestycje realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego.

  ROZMAWIAŁ:  
MIECZySŁAW kACA

Tomasz Wojciech Wróbel.

Otwarcie boiska w Laskach.

Nadanie imienia ks. Józefa Gackiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni.

Co to znaczy, że mam obo-
wiązek alimentacyjny względem 
dzieci? 

Zgodnie z art. 128 Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego jest to 
obowiązek dostarczania środków 
utrzymania, a w miarę potrzeb 
także środków wychowania, któ-
ry obciąża krewnych w linii prostej 
oraz rodzeństwo. 

Czy alimenty dotyczą tylko 
stosunku pomiędzy rodzicami a 
dziećmi?

Nie. Zgodnie z Kodeksem ro-
dzinnym i opiekuńczym wyróżnić 
możemy następujące obowiązki 
alimentacyjne :

 
• obowiązek alimentacyjny rodzi-
ców wobec dzieci. art. 133 §3 (doty-
czy dzieci, które nie są stanie utrzy-
mać  się samodzielnie)
• obowiązek alimentacyjny dzie-
ci względem rodziców. (uprawnio-
nym jest rodzic, który pozostaje w 
niedostatku)
• obowiązek alimentacyjny współ-
małżonka. art. 130 (obowiązek do-
starczania środków  utrzymania 
drugiemu współmałżonkowi)
• obowiązek alimentacyjny wobec 
rodzeństwa. 

Czy to znaczy, że nawet jeże-
li jestem osobą dorosłą, mającą 
swoją rodzinę, mój ojciec może 
złożyć pozew o alimenty?

Tak, chociaż samo złożenie po-
zwu nie oznacza, że takie świad-
czenie zostanie przyznane. Aby 
sąd mógł zasądzić na rzecz ojca 
alimenty w określonej kwocie mu-
szą zaistnieć określone przesłanki. 

Alimenty – obowiązek 
czy dobra wola?

Podstawowym wskazaniem, któ-
re upoważnia ojca do żądania od 
swojego syna alimentów jest fakt 
znajdowania się w niedostatku 
(tzn. nie jest w stanie własnymi si-
łami zaspokoić swoich podstawo-
wych potrzeb) Ojciec, jeżeli stara 
się o alimenty musi wykazać, że 
nie jest (dokładając wszelkich sił) 
w stanie zarobkować i utrzymać 
się samodzielnie. Alimenty sąd 
może przyznać jeżeli powód wy-
każe chęć polepszenia swojej sy-
tuacji materialnej zaś nie dostanie 
więc alimentów osoba, która będąc 
w pełni zdolna do pracy uchyla się 
od niej.

Od czego zależy wysokość za-
sądzonych alimentów?

Wysokość świadczeń alimenta-
cyjnych uzależniona jest od dwóch 
czynników: 
• potrzeb uprawnionego (czy 
uprawniony musi zażywać okre-
ślone leki, jakie są wydatki z tym 
związane)
• możliwości zarobkowych zobo-
wiązanego  (tak aby nie powodo-
wać nadmiernego uszczerbku).

Gdzie powinienem złożyć po-
zew i co powinien zawierać?

 Pozew o alimenty składamy 
do Sądu Rejonowego wg miejsca 
zamieszkania pozwanego lub do 
sądu właściwego wg miejsca za-
mieszkania powoda (właściwość 
przemienna). Druga możliwość 
jest znacznym ułatwieniem dla 
osób ubiegających się o alimenty.  
Wzór pozwu zamieszczony  po-
niżej. 

MAŁGORZATA MAŁySA

Do pozwu należy dołączyć tyle kopii załączników ilu jest uczestników postępowania
..................................... (Miejscowość i data)

Sąd Rejonowy w ..................... (siedziba sądu)
                                       Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: ................. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
reprezentowany przez matkę/ojca: ................. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres) 
Pozwany: ................. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres) 
Wartość przedmiotu sporu ................ (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda)

PoZew o aLimenTy na rZecZ maŁoLeTnieGo dZiecka

W imieniu małoletniego ................................. (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla któ-
rego mają być orzeczone alimenty) wnoszę o: 
1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (Imię, nazwisko pozwanego) kwoty w 
wysokości ............... (wysokość kwoty) zł miesięcznie, płatnych w terminie do ............... 
(określenie do którego dnia miesiąca świadczenie ma być płatne) dnia  każdego miesiąca 
do rąk matki/ojca (Imię, nazwisko matki/ojca) jako przedstawiciela ustawowego powoda;
2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
3. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie (przykładowe)
Strony są małżeństwem od ................... (data ślubu). 
Dowód: odpis skróconego aktu małżeństwa. 
Z tego związku narodziło się  ............... (liczba dzieci) dzieci, 
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia. 
Pozwany nie łoży na utrzymanie dzieci, mimo że posiada na to środki finansowe. Zatrudnio-
ny jest jako ................... w ................... . Dzieci obecnie są w wieku ............. i obliczone przez 
powódkę połowa kwoty niezbędna dla ich utrzymania wynosi ...............

 ............................... 
 (własnoręczny podpis)
Załączniki: 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. Odpisy skrócone aktu/ów urodzenia, 
3. kserokopia opłat z tytułu utrzymania mieszkania. 4. Zaświadczenie o zarobkach po-
wódki.  

Na budowę hospicjum 
w Alojzowie

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 
(ul. Warzywna 3/9) w 2012 roku ze 

zbiórki publicznej (decyzja Prezydenta 
Miasta Radomia nr SO.III.5311.11.2012 

z dnia 25.04.2012r.) 
uzyskało kwotę 1.976,92 zł, w tym 

koszty organizacji zbiórki wyniosły 
168,34 zł.

Uzyskane środki Stowarzyszenie 
przeznaczyło na budowę ośrodka 

hospicyjnego w Alojzowie koło Iłży.
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Bo się ożeniłem 
z wdową…

W święto Trzech Króli  ludowcy 
działający w samorządach powiatu 
radomskiego zaprosili na tradycyjne  
spotkanie noworoczne Adama Stru-
zika, w jednej osobie marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego i preze-
sa PSL na Mazowszu. Z racji tej, że 
w wigilię świąt Bożego Narodzenia 
zacny gość obchodził  imieniny, sta-

rosta radomski Mirosław Ślifirczyk złożył mu spóźnione życzenia imieninowe. Nie było 
prezentów i kwiatów, ale ktoś spontanicznie zaintonował „Sto lat” i popłynęła  tradycyjna 
melodia. Marszałek ładnie podziękował i przystąpił  do omawiania  trudnych problemów 
budżetowych samorządów, o co go proszono. Po zakończeniu wywodu niespodziewanie 
nawiązał do życzeń, zwierzając się, że  w święta Bożego Narodzenia obchodził też urodziny 
i rocznicę ślubu. Na  30-lecie zawarcia związku, chcąc zrekompensować  częstą nieobecność 
powodowaną piastowanym urzędem, udali się  z małżonką w jubileuszową podróż. Po  kil-
ku dniach usłyszał z  jej ust żartobliwą uwagę, że chyba dobrze jest, że ma taką pracę, bo nie 
jest pewna, czy przy ciągłej bytności obojga, tak długo wytrzymałaby. Pan Adam zakończył 
opowieść żartem, jak  sprawy podróży poślubnych rozwiązywane są w Szkocji. Otóż, jadący 
w jednym przedziale pociągu Anglik, Walijczyk i Szkot poinformowali się, dokąd  się udają. 
Anglik powiedział, że wykłada na Oxfordzie, Walijczyk, że udaje się na giełdę, gdzie pro-
wadzi ważne interesy. – A ja jadę w podroż poślubną – zwierzył się Szkot. Jak to? W podroż 
poślubną, bez żony? – wyrazili zdziwienie współpasażerowie. – Bez żony, gdyż poślubiłem 
wdowę, a małżonka odbyła już taką podróż z poprzednim mężem -  odpowiedział z powa-
gą  Szkot. A Szkoci, jak wiadomo, są bardzo oszczędni. I ten żart marszałka Adama Struzi-
ka spowodował, że uczestnicy spotkania udali się do domów  w bardzo pogodnym nastroju.

Sylwestrowi 
przebierańcy

Tę fotkę wykonaliśmy podczas 
sylwestrowej imprezy „Pod gwiaz-
dami” na deptaku przed placem 
Corazziego w Radomiu. Prawda, że 
oryginalni sylwestrowicze?

Z dedykacją
Pan Adolf Krzemiński zrobił 

uczestnikom VI Festiwalu Produk-
tów Regionalnych w Zwoleniu miłą 
niespodziankę w postaci książki pt. 
„LEKSYKON TWÓRCÓW LUDO-
WYCH” z  terenu Lokalnej Grupy 
Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. 
Wielu twórców  przybyło na ten  Fe-
stiwal. Tę cenną książeczką otrzy-
mali w prezencie z dedykacją auto-
ra, choć  miało jej nie być. Jednak 
radomska drukarnia uporała się ze 

zleceniem w terminie, wzbogacając program dorocznej imprezy Stowarzyszenia „Dzie-
dzictwo i Rozwój”, skupiającego grupy  z terenu 11. gmin. Na zdjęciu:  Wicewojewoda ma-
zowiecki Dariusz Piątek (z lewej) i Adolf Krzemiński podczas wręczania autorskiego  eg-
zemplarza  cennej książki.

Pokojowy   
przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Radomiu, Dariusz Wójcik, na posie-
dzeniu ostatniej zwyczajnej jej sesji 
w starym roku przyjął od harcerzy 
Betlejemskie Światełko Pokoju. Po 
tej ceremonii przyznał przedstawi-
cielowi naszych PO(d)GLĄDÓW, że w nowym roku będzie starał się pokojowo rozstrzygać 
wszelkie problemy na forum rady miejskiej. Trzymamy za słowo!

Dlaczego ma 
dobry humor

Dlaczego  ma dobry humor…
- Ciągle mieli do mnie pretensje. 

A to o likwidację szkół, to znowu o 
kiepski podział środków na sport.  
Przecież wszystko robiłem w oparciu 
o kryteria, a plamę cięć na kulturę 

dziś ze mnie tu, w „Łaźni”  zmyli, więc nie mam powodów   być  smutnym –  można by wy-
czytać z twarzy  Ryszarda Fałka, zastępcy prezydenta Radomia. Obok  posłowie  Zbigniew 
Kuźmiuk i Marek Suski wydają się sprzyjać dobremu humorowi kolegi. 

Pogawędki pań
Panie zawsze mają  sprawy do ob-

gadania bardzo różne od zaintere-
sowań  męskich. Jest chyba podob-
nie, nawet jeśli  jedną z rozmówczyń 
jest  Bogusława Jaworska, burmistrz 
Zwolenia. Pogawędkę utrwalił 
obiektyw redakcyjnej cyfrówki pod-
czas VI Festiwalu Produktów Regio-
nalnych w Zwoleniu.

Ufać,  
ale sprawdzać

Opozycja na sesjach rady miejskiej nie próż-
nuje. Jak widzimy na zdjęciu, nawet w trakcie 
obrad trwa szczegółowe wertowanie, ba, nawet 
analiza przedstawianych przez władze miasta 
dokumentów. Bo, jak mówią niektórzy, prezy-
dentowi można ufać, ale trzeba go też spraw-
dzać! Tym razem jednak  rządzący wysłał do ław opozycji swego wysłannika. Oto pracy 
radnych opozycyjnych przygląda się ich kolega z PiS, Robert Fiszer.

W parze  
z diabełkiem

Pana Józefa Dubila, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Zwoleniu, spo-
tkaliśmy  paradującego na Festiwalu 
Produktów Regionalnych w Zwole-
niu  z czarnym diabełkiem. Nie krył 
się jednak po kątach, nawet nie bronił 
się przed  zrobieniem fotki.  Wyglą-
dało, że nadal zachowuje trzeźwość 
umysłu. Zapusty zapustami, lecz 
strzec się jednak trzeba. Szczególnie 
diablątka płci odmiennej. 

Starosta  
stołował  
u Grabowianek

Aż 11 stołów zapełnionych pysz-
nym jadłem, w tym mięsidłem, wy-
stawiły koła KGW i zespoły ludowe 
na VI  Festiwalu Produktów Regio-
nalnych w Zwoleniu. Było w czym 
wybierać i przebierać. Starosta zwo-
leński Waldemar Urbański miał 
nosa. Stołował  się u „Grabowianek” z Grabowa nad Wisłą, które potem obwołano  zwycięz-
cą. Stołował nie sam, namówił też pozostającego na fotce w cieniu wicewojewodę pana Dar-
ka. Czyżby mieli przeciek od  dobrze poinformowanego Wojciecha Sz., że tu najsmaczniej?

Gminna trójca
Opinia obiegowa głosi, że gmi-

nami rządzą wójtowie. Wygląda, 
że w Policznie jest inaczej. Podczas 
przerw w sesji budżetowej widzia-
ło się trójkę o czymś dyskutującą, 
coś ustalającą. Tworzyli ją: sekretarz 
gminy Teresa Marszałek, wójt Stani-
sław Pająk i przewodniczący Rady 
Gminy Zenon Mazur. Pardon, jako 
dochodząca pojawiała się też skarb-
nik gminy Teresa Makuch. O zgodę 
skarbnika zabiega nawet sam wójt.

Koszyk upleciony z 
kabanosów

Na stoisku KGW Kłonówek (gmina Gózd) po-
wszechną uwagę zwracał koszyk upleciony z ka-
banosów. Co ważne, do końca imprezy nie został 
zjedzony. Pomysłodawcą tej plecionki  był pan 
Tadeusz Siewierski, właściciel zakładu masar-
skiego. Wójt gminy Gózd, Adam Jabłoński po-
kazywał gościom ten koszyk jako oryginalną wi-
zytówkę i wabik, którym ściągnął nawet Leszka Ruszczyka, wicemarszałka województwa 
mazowieckiego. Na zdjęciu: właściciel masarni i przewodniczący Rady Gminy Waldemar 
Żaczek prezentują koszyk z kabanosów.


