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PRZYSUCHA. Autorzy 
nagrodzonych i wyróżnionych prac 
w konkursie na ozdoby choinkowe 
i kartki bożonarodzeniowe 
spotkali się w Muzeum im. Oskara 
Kolberga

Celem konkursu było promowanie 
kultury ludowej regionu opoczyń-
skiego i radomskiego poprzez za-
interesowanie dzieci i młodzieży 
tradycją bożonarodzeniową, a także 
rozwijanie ich wyobraźni, wrażliwo-

ści estetycznej i pobudzenie aktyw-
ności twórczej.

Na konkurs wpłynęło 156 prac (74 
kartki i 82 ozdoby choinkowe) od 92 
uczestników. Komisja oceniając prace 
brała pod uwagę zgodność z tradycją 
ludową regionu, staranność wykona-
nia, a także ogólny wyraz artystyczny. 
Nagrody i wyróżnienia wręczono pod-
czas uroczystego spotkania w Mu-
zeum im. Oskara Kolberga. Przy tej 
okazji zorganizowana została wystawa 
nagrodzonych dzieł. NIKA

Kartki i ozdoby

KOWALA. Na siódmym miejscu 
wśród Mazowieckich Gmin na 5! 
znalazła się Kowala

Ranking przeprowadziło Studenc-
kie Koło Naukowe Przedsiębiorczo-
ści i Analiz Regionalnych, działają-
ce przy Instytucie Przedsiębiorstwa 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
warszawskiej Szkoły Głównej Han-
dlowej. Nagradzane są samorządy 
wyróżniające się w zakresie obsługi 
klienta – przedsiębiorcy z wykorzysta-
niem elektronicznych narzędzi komu-
nikacji. Badanie składało się z dwóch 
części – audytu stron internetowych 
oraz oceny kontaktu elektroniczne-
go z gminami metodą tajemniczego 
klienta. Autorzy zestawienia zwracali 

też uwagę na to, czy gmina zamieściła 
informację o ofercie inwestycyjnej na 
stronach Agencji Rozwoju Mazowsza 
oraz Polskiej Agencji Informacji i In-
westycji Zagranicznych. Samorząd 
według tych kryteriów mógł uzyskać 
maksymalnie 25 punktów; najwyższą 
notą wśród 314 gmin Mazowsza było 
19 punktów.

Kowali za stronę internetową bada-
cze z SGH przyznali 7,5 punktu, a za 
ofertę inwestycyjną maksymalną war-
tość – 5 punktów. Na e-maile w języku 
angielskim samorząd wprawdzie nie 
odpowiedział, ale odpowiedzi po pol-
sku oceniono na 3 punkty. Z wynikiem 
15,5 punktu Kowala została sklasyfi-
kowana na siódmym miejscu wsród 
mazowieckich Gmin na 5!. NIKA

Gmina na 5!

RADOMSKIE. Prawie 16 km dróg 
w regionie radomskim zostanie w tym 
roku przebudowanych w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych

Komisja zatwierdziła ostatecznie 
osiem wniosków z Radomskiego. 
Zmodernizowanych ma być 15,9 km 
dróg za 24,2 mln zł. Rządowa dotacja 
wyniesie 9,9 mln zł.

Wśród przyjętych do realizacji pro-
pozycji cztery dotyczą 11,8 km dróg 
powiatowych za 9,4 mln zł (3,9 mln 
zł dofinansowania). Dwa zadania zre-
alizowane zostaną w powiecie radom-
skim (drogi Makowiec – Rawica III 
etap oraz Jedlnia – Sokoły – Pionki), 
po jednym w grójeckim (droga Ko-
zietuły – Goszczyn) i szydłowieckim 
(droga Szydłowiec – Mirów). Wniosek 
o przebudowę drogi uzyskał najwyż-
szą ocenę komisji wśród wszystkich 
wniosków powiatowych – 34,6 punktu 
na 40 możliwych. Do programu za-
kwalifikowano również cztery projekty 
gminne z: Warki, Głowaczowa, Kozie-
nic i Skaryszewa – w sumie 4,1 km.

– Z uwagi na limit funduszy projekty 

Makowiec – Rawica i skaryszewski, jako 
zamykające tegoroczną listę rankingo-
wą, mają dofinansowanie mniejsze od 
wnioskowanego – tłumaczy Ivetta Biały, 
rzecznik wojewody mazowieckiego.

W tym roku na Mazowszu w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych wyremontowane lub 
wybudowane zostaną ponad 104 km 
dróg za 116 mln zł, z czego rządowa 
dotacja wyniesie ponad 48 mln zł. Lista 
zakwalifikowanych wniosków zostanie 
przekazana przez wojewodę do akcepta-
cji ministra administracji i cyfryzacji.

W tegorocznej edycji tzw. schetynó-
wek były dwa nabory. W pierwszym 
do wojewody wpłynęło 146 wniosków, 
z których 129 przeszło ocenę meryto-
ryczną. Drugi nabór wynikał ze zwięk-
szenia przez Radę Ministrów – z 30 do 
50 proc. – możliwego dofinansowania. 
Złożono w nim 53 nowe wnioski i 97 
aneksów. Ostatecznie do komisji trafiło 
199 wniosków. Oceniano je m.in. pod 
kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, współpracy jednostek przy 
realizacji zadania i poprawy dostępności 
komunikacyjnej lokalnych ośrodków go-
spodarczych. NIKA

Wnioski 
na lokalne drogi

– Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
29 mln zł. Dzięki decyzji Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego przedsięwzię-
cie zostało wpisane na listę projektów 
kluczowych i otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 25 mln zł – informuje biuro 
prasowe marszałka Mazowsza.

W ubiegłą środę uroczyście oddano 
do użytku trzy pierwsze obiekty – zre-
witalizowany XVII-wieczny późnorene-
sansowy ratusz oraz XIX-wieczny klasy-
cystyczny budynek szkoły elementarnej, 
ufundowanej w 1819 roku przez Annę 
Sapieżynę, a także wybudowane przy ul. 
Kolejowej Regionalne Centrum Biblio-
teczno-Multimedialne. Koniec prac ob-
wieściły salwy armatnie, a artylerzystami 
byli członkowie wyborowej chorągwi 
pancernej Falco z Szydłowca.

W ramach remontu zabytkowego ra-
tusza wykonano izolację murów i nową 
elewację oraz przebudowano wewnętrz-
ną instalację kanalizacyjną w piwnicach. 
Wieża ratusza zaś została zaadaptowa-
na na galerię widokową. Prace pochło-
nęły ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 
1 mln zł stanowiły pieniądze z UE.

Z kolei w Hotelu pod Dębem wyko-
nano m.in. stropy żelbetonowe, izo-
lację termiczną ścian oraz instalacje 
wewnętrzne: elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, wentylacji i centralnego 
ogrzewania. Powstało tu 13 pokoi 

z 25 miejscami noclegowymi. W do-
budówce natomiast mieścić się będzie 
punkt informacji turystycznej. Koszt 
inwestycji to blisko 4,9 mln zł, z czego 
prawie 4,3 mln zł stanowiły fundusze 
unijne. Wkrótce ma być wyłoniony 
operator hotelu.

Natomiast zupełnie nową przestrzeń 
zyskała biblioteka, która do tej pory zaj-
mowała pomieszczenia w zamku. W bu-
dynku przy ul. Kolejowej są sale konfe-
rencyjne, czytelnia, zaplecze kuchenne 
oraz nowoczesny magazyn.

Miasto otrzymało dofinansowanie 
w ramach unijnego projektu „Odno-

wa zabytkowych obiektów i przestrze-
ni publicznej w Szydłowcu, poprawa 
funkcjonalności i dostępności infra-
struktury kulturalnej i turystycznej dla 
mieszkańców Mazowsza”. Wiosną 
rozpocznie się remont zamku Szydło-
wieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą 
i parkiem. Odnowione zostanie także 
otoczenie ratusza i Hotelu pod Dę-
bem, czyli płyta Rynku Wielkiego i ul. 
Radomska do placu Marii Konop-
nickiej. Ponadto za unijne pieniądze 
ma być zagospodarowany skwer sta-
romiejski w sąsiedztwie kościoła św. 
Zygmunta. 

Odzyskany blask
SZYDŁOWIEC. Dzięki unijnej dotacji można było wyremontować 

późnorenesansowy ratusz, a w XIX-wiecznym budynku szkoły urządzić Hotel 
pod Dębem. Powstało także centrum biblioteczno-multimedialne

IWONA KACZMARSKA

Remont ratusza kosztował 1,2 mln zł
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