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facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Radomskiej!

Niech Boże Narodzenie i Nowy Rok 
przyniosą pomyślność dla Waszych najbliższych, 

satysfakcję z wykonywanej pracy
oraz spełnienie planów. 

Niech nadchodzący czas zbliży nas do siebie,
obdaruje ciepłą atmosferą, 

zgodą i wzajemną życzliwością.
Życzę wszystkim rodzinnych Świąt, 

pogodnych dni oraz zasłużonego odpoczynku.

Boże Narodzenie 
to wyjątkowe Święto 

niosące ze sobą wiele dobra, nadziei i miłości. 
Z tej okazji Mieszkańcom Pionek życzymy, 

aby radosny czas Narodzenia Pańskiego 
wzmocnił każdego z Nas,

 a nadchodzący Nowy 2019 Rok 
był spełnieniem pragnień i marzeń, 

w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń.

Niechaj świąteczna radość dzielona z bliskimi 
napełnia nas wszystkich wzajemną życzliwością 
oraz optymizmem na nadchodzący 2019 rok. 

Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku 
Województwa 

Mazowieckiego

Wojciech Maślanek
Przewodniczący Rady 

Robert Kowalczyk
Burmistrz Miasta Pionki

Prawdziwie rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w spokoju i wzajemnej życzliwości, 
a w Nowym 2019 Roku 
samych dobrych chwil

życzy Czytelnikom „TR”

Redakcja wraz z Wydawnictwem „RAZEM”
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Zdrowych, pogodnych 
i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i pomyślności 

w nadchodzącym 
Nowym 2019 Roku 

wszystkim Klientom życzy 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia, 

wiele ciepła i radości przy wigilijnym stole 
oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2019 Roku życzą

Aneta Stolarek 
i Pracownicy Biura Podróży TUI 

Radom, ul. Żeromskiego 71

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nasz Dom” w Radomiu 

Spotkanie opłatkowe w Domu Technika
Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Mazowiecka Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa, mające siedzibę w popularnym Domu Technika przy ul. 
W. Krukowskiego 1, zaprosiły przedstawicieli 13. oddziałów tych stowarzyszeń, organizacji zrze-
szających przedsiębiorców, władz samorządowych Radomia i powiatu radomskiego, wyższych 
uczelni i szkół zajmujących się techniką i wynalazczością na spotkanie świąteczno-noworoczne z 
Ordynariuszem Diecezji Radomskiej ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem.

Przybyłe osoby przedstawił 
mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, 
dyrektor Biura RFSN-T NOT. Na-
wiązując do charakteru spotkania, 
poprosił uczestników o zabieranie 
głosu. Nie wszyscy ograniczali się 
do tradycyjnych życzeń świątecz-
nych.

Tadeusz Gałązka, Skarbnik Ma-
zowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, przekazał 
życzenia od jej władz, w tym prze-
wodniczącego Romana Lulisa. 
Refl eksją nawiązującą do cywili-
zacyjnych zmian, jakich dokonało 
posłannictwo Chrystusa i chrześci-
jaństwo, podzieli się prof. dr. hab. 
inż. Janusz Dyduch. – Dzięki tym 
zmianom jesteśmy życzliwszymi 
sobie ludźmi, kolegami, przyja-
ciółmi. Technika wymaga od nas 
konkretów, nakazy moralne – prze-
strzegania praw człowieka. Życzył 
wszystkim także pogody ducha we 
wzajemnych stosunkach. Z  kolei 
Waldemar Trelka, starosta radom-
ski, zwrócił uwagę na to, że każdy 
z nas chce być zauważony wśród 
innych. Życzył obecnym, by byli 
zauważani zawsze i wszędzie, po-

cząwszy od rodziny. Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Radomiu, 
Kinga Bogusz, życzyła zdrowia, po-
myślności, przede wszystkim tego, 
by nadchodzący rok był lepszy od 
obecnego, by spełniły się marzenia, 
także niezrealizowane w roku od-
chodzącym. Wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik, usprawiedliwiając nie-

obecność prezydenta Radosława 
Witkowskiego, przeczytał przeka-
zywane przez niego życzenia, za-
kończone zachęceniem wszystkich 
do współpracy dla pomyślności 
miasta. Rektor radomskiego UT-H 
prof. Zbigniew Łukasik skoncentro-
wał się na sprawach współpracy ze 
wszystkimi stowarzyszeniami, gdyż 
zmienia ona korzystnie otoczenie 
i pozostawia po nas coś trwałego 
– podkreślił. Za miłą, pożyteczną 
współpracę i  pomoc dziękowała 
Grażyna Łuba, Prezes Radomskie-
go Stowarzyszenia Pokoleń.

Podczas spotkania Andrzej Barski, 
prezes Radomskiego Klubu Techniki 
i Wynalazczości, przedstawił zebra-
nym sylwetki osób nagrodzonych 
przez ZG NOT odznakami honoro-
wymi za wkład w popularyzację te-
matyki ujętej w nazwie klubu wśród 
młodej generacji, w tym młodzieży 
szkolnej. Złotą Honorową Odznaką 
NOT zostali wyróżnieni: mgr inż. 
Tomasz Czaj nauczyciel mechaniki 
pojazdów w  Zespole Szkół Samo-

chodowych, wiceprezes RKTiW, 
mgr inż. Karol Bauer, przez ponad 
30 lat nauczyciel dochodzący, uczący 
mechaniki w tejże szkole, rzecznik 
patentowy oraz inżynier Zbigniew 
Szczepan Korczyński, wieloletni 
pracownik Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Zakładów Metalo-
wych w Radomiu. Srebrną odznaką 
została uhonorowana Agnieszka 
Ścieglińska, dyrektor I LO im. Miko-
łaja Kopernika w Radomiu. Odznaki 
wręczali Janusz Dyduch i Waldemar 
Fabirkiewicz.

Po wystąpieniach na estradzie 
pojawił Młodzieżowy Chór Mie-
szany „Campanella” z II LO im. M. 
Konopnickiej, stwarzając prawdzi-

wie wigilijny nastrój. Ordynariusz 
Diecezji Radomskiej ks. bp Henryk 
Tomasik po krótkiej modlitwie oraz 
poświęceniu choinki i  nakrytego 
stołu, przekazał zebranym przeka-
zy ewangeliczne, nawiązujące do 
przepowiedni proroka Jeremiasza 
i okoliczności narodzin Jezusa.

Przełamując się opłatkiem 
uczestnicy spotkania życzyli sobie 
zdrowia, pomyślności i spełnienia 
marzeń. Na zakończenie przejął 
inicjatywę nagrodzony Karol Bau-
er, wspomagany przez uzdolnione 
wokalnie uczestniczki spotkania. 
Otrzymali duże brawa za kolędy. 

 Mieczysław Kaca, 

fot. Adam Dziedzic

Życzenia przekazuje Waldemar Trelka. Po reakcji osób przy dwu pierwszych stolikach widać, 
że się podobały

Profesor Janusz Dyduch wręcza odznakę Karolowi Bauerowi. Od prawej: Andrzej Barski, 
Agnieszka Ścieglińska i Tadeusz Gałązka

Ks. bp. Henryk Tomasik i Waldemar Fabirkiewicz podczas modlitwy
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 2019 Roku

życzymy mieszkańcom Gminy Garbatka-Letnisko 
oraz przybyłym gościom, aby ten najpiękniejszy czas 

napełnił wszystkich ciepłem i życzliwością. 
Niechaj nadchodzące Święta będą pełne miłości, 

rodzinnych spotkań przy choince i radości 
z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.

 Aby przy świątecznym stole nie zabrakło zrozumienia, 
wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Każdego Roku czekamy 
na to najpiękniejsze Święto – 

magiczne i rodzinne – 
Boże Narodzenie. 

Co roku z wiarą na lepsze dni 
witamy Nowy Rok. 

Świątecznego nastroju, spełnienia marzeń 
i aby każdy dzień Nowego Roku 

był lepszy od poprzedniego, 
pełen ciepła i miłości bliskich 

Mieszkańcom Gminy Gielniów 
życzą 

Z okazji Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Kowala

Radosnego przeżywania Wigilii 
i pozostałych Dni Świątecznych

oraz Wszelkiej Pomyślności 
w Nowym Roku 2019

życzą w imieniu nowo wybranego samorządu

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Mazur

Przewodniczący Rady Gminy
Radosław Stachecki

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Chruślak 

Wójt 
Teresa Fryszkiewicz

Wójt Gminy 
Władysław Czarnecki

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przekazujemy Mieszkańcom Gminy 

najserdeczniejsze życzenia sukcesów, 
radości i uśmiechu. 

Aby Wigilia i spotkania w świąteczne dni 
były wypełnione ciepłem rodzinnym, 

spokojem i refl eksją 
oraz zaowocowały wszystkim, co najlepsze 

w nadchodzącym Nowym 2019 Roku

Józef Tomalski 
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Wojciech Ćwierz
Wójt Gminy Jastrzębia

Wójt Gminy Kowala
Dariusz Bulski

Wspólne kolędowanie 
w Jastrzębi
Tegoroczne wigilijne spotkanie mieszkańców Gminy Jastrzębia miało zupełnie inny niż do tej 
pory charakter. Po raz pierwszy odbyło się nie na świeżym powietrzu, ale w ciepłym budynku 
świetlicy wiejskiej.

– Chciałbym, aby dla wszyst-
kich te święta były pełne radości, 
miłości, wzajemnego zrozumienia, 
wolne od wszelkich trosk i zmar-
twień. Aby ten nastrój był inspiracją 
i dał siły aby wszystkie zamierzenia 
w przyszłym roku udało się zreali-
zować. Życzę państwu wszelkiej 
pomyślności w  życiu osobistym 
i zawodowym w przyszłym roku. 
Wesołych świąt! – powiedział Woj-
ciech Ćwierz, wójt Gminy Jastrzę-
bia. 

Zgodnie z tradycją spotkań wigi-
lijnych ks. Grzegorz Stańczak, pro-
boszcz parafi i Jastrzębia, odczytał 
słowa Ewangelii, złożył świąteczne 
życzenia i  podzielono się opłat-
kiem.

Spotkanie umilał występ połą-
czonych chórów „Owadowianek”, 
„Raz na Ludowo”, „Bartodzieja-
ków” i debiutującej grupy śpiewa-
czej z Dąbrowy Kozłowskiej. Piękną 
niespodzianką dla wszystkich ze-
branych było kilka kolęd zaśpie-

Wspólne kolędowanie czterech połączonych chórów z Gminy Jastrzębia

wanych przez uczennice szkoły 
podstawowej w Jastrzębi. Publicz-
ność nagrodziła młodych artystów 
wielkimi brawami, a wójt Wojciech 
Ćwierz wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy Józefem Tomalskim 
wręczyli im specjalne upominki.

Wigilijne spotkanie zakończył 
poczęstunek i wspólne kolędowa-
nie.   JaL

Życzenia od wójta Wojciecha Ćwierza i ks. proboszcza Grzegorza Stańczaka

Uczestnicy wigilijnego spotkania dopisali
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www.grabow.pl

Wigilia w Grabowie 
nad Pilicą

Przy świątecznym stole

To już kilkunastoletnia tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia, starsi mieszkańcy gminy Grabów nad Pilicą, często 
samotni, spotykają się przy wspólnym, wigilijnym stole. Tak też było i w tym roku. W minioną niedzielę, w pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół, zebrało się liczne grono mieszkańców z całej gminy, aby w prawdziwie rodzinnej atmosferze 
podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolędy i złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

Pogoda także sprzyjała. W  nie-
dzielne popołudnie za oknami pró-
szyły delikatne płatki śniegu, a świą-
teczne dekoracje przypominały, że 
święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…

Zebranych powitała dyrektor-
ka Zespołu Szkół Edyta Lusar-
czyk przypominając, że z  godnie 
z  tradycją, wigilijny stół jednoczy 
społeczność lokalną i przypomina 
o  miłości bliźniego, wzajemnym 

szacunku i miłosierdziu. – Niech 
przy choince, przy śpiewie kolęd, 
upłyną te chwile a Nowy Rok przy-
niesie spokój, optymizm i dobro…

Świąteczne życzenia na wigilijnej 
wieczerzy złożył gospodarz gminy, 
wójt Euzebiusz Strzelczyk.

Bardzo miłym akcentem wi-
gilijnego spotkania były jasełka 
przygotowane przez ks. Pawła La-
skowskiego. Wystąpili uczniowie, 

a zebrani gorąco oklaskiwali Świę-
tą Rodzinę z Dzieciątkiem w sta-
jence betlejemskiej, Trzech Króli, 
Pastuszków, króla Heroda i  inne 
znane, biblijne postaci…

Przyszła pora na dzielenie się 
opłatkiem i składanie życzeń. Cze-
go sobie życzono? Przede wszyst-
kim dużo zdrowia, życzliwości, 
kolejnych wspólnych Wigilii oraz 
wszystkiego najlepszego w nadcho-
dzącym Nowym Roku.

Boże Narodzenie to szczególny 
czas dla wszystkich chrześcijan, 
więc wśród zebranych nie zabrakło 
duchownych. Opłatkiem dzielili się 
proboszcz ks. Jan Pękacz, ks. Da-
riusz Sałek, a także ks. rekolekcjo-
nista Mariusz Przybycień.

Wigilia to również wspólna wie-
czerza. A stół, pięknie przystrojony, 
zastawiony był tradycyjnymi, wigi-
lijnymi potrawami. Wszyscy mogli 
skosztować i kapusty z grzybami, 
czerwonego barszczyku, pierogów, 
smażonego karpia, śledzików pod 
różnymi postaciami, słodkości… 
Na wszystkich czekały miłe, świą-
teczne upominki.

Piękne kolędy zaśpiewali uczniowie.
Warto przy tym podkreślić, że 

to doroczne spotkanie odbyło się 
przy fi nansowym wsparciu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a  w  przygotowaniu uroczystości 
bardzo aktywnie zaangażowali się 
rodzice, pracownicy szkoły, na-
uczyciele i uczniowie.

Nikt nie spieszył się z powrotem 
do domu. Czas jakby się zatrzymał. 
Było rodzinnie, ciepło, serdecznie.

Taka właśnie była Wigilia w Gra-
bowie nad Pilicą…

 Bogdan Wyciszkiewicz

Gości powitała dyrektor Edyta Ślusarczyk wraz z wójtem Euzebiuszem Strzelczykiem

W jasełkach wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie

Miejsca przy stołach tłumnie zapełnili mieszkańcy-seniorzy gminy

Dzielono się opłatkiem, składano życzenia

Radosnych, spokojnych 
i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności 

w Nowym 2019 Roku

 Mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Brynda

Wójt Gminy 
Euzebiusz Strzelczyk

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
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www.kowala.pl

Dla dobra 
mieszkańców
Rozmowa z Dariuszem Bulskim, 
Wójtem Gminy Kowala

 Jest pan nowym wójtem lecz do-

świadczonym samorządowcem 

gminy Kowala. Poprzednik Tadeusz 

Osiński nie ukrywał, że przygotowuje 

swego zastępcę na następcę, przy-

dzielając mu ważne zadania, także 

inwestycyjne. Czy one zaprzątały 

wójtowską głowę już w pierwszych 

dniach urzędowania?

– Rozpocząłem nowy okres dzia-
łalności od uczestnictwa w  waż-
nych sprawach proceduralnych. 
Wypełniły one dwie pierwsze sesje. 
Na pierwszej, zarówno radni, jak 
i ja, jako wójt gminy, po otrzyma-
niu zaświadczeń potwierdzających 
wybór, zostaliśmy zaprzysiężeni na 
funkcje, które mamy pełnić przez 
5 najbliższych lat. Obrady drugiej 
sesji zdominował wybór składów 
osobowych i  przewodniczących 
pięciu komisji Rady Gminy. Trzecia 
zajęła się głównie podatkami gminy 
na 2019 rok. Radni, po wysłuchaniu 
informacji fi nansowej i stanowiska 
wójta, opowiedzieli się za pozosta-
wieniem na jakiś czas stawek po-
datkowych na dotychczasowym 
poziomie. Spraw inwestycyjnych 
w końcówce roku nie mogłem po-
minąć. Finiszujemy z zadaniami co 
prawda o mniejszej wartości fi nan-
sowej, lecz ważnymi, realizowany-
mi przy znacznym współudziale 
funduszy zewnętrznych.
  Poproszę o przykłady…

– Zakończyła się termomoder-
nizacja i remont budynku świetlicy 
w Rudzie Małej. Była możliwa m.in. 
dzięki kwocie 137. 453 zł uzyskane 
j z LGD „Wspólny Trakt”, czerpa-
nej z Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W sołectwach Kotarwi-
ce i Maliszew zbudowaliśmy dwie 
altany przy wsparciu fi nansowym 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Potrzebny był remont 
kapitalny Klubu Seniora, zlokali-
zowanego na zapleczu budynku 
Urzędu Gminy, współfi nansowany 
przez Wojewodę Mazowieckiego 
w ramach programu Senior Plus. 
W  Rożkach i  Hucie Mazowszań-
skiej przekazaliśmy do użytku 
place zabaw, realizowane przy 
współudziale funduszu sołeckie-
go. Dokonaliśmy odbioru trzech 
siłowni plenerowych w  Kosowie, 
Kończycach Kolonii i  Rudzie 
Małej, wspomaganych fi nansowo 
przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Kończone są roboty na trzech 
odcinkach oświetlenia ulicznego 
w  Parznicach – Kowali, Kowali 
Kolonia i Hucie Mazowszańskiej. 
 Budowa lub przebudowa dróg też 

bywa stałą pozycją zamierzeń inwe-

stycyjnych…

– Nie zaniedbujemy drogownic-
twa. Budowę ważnych odcinków 
dróg zakończyliśmy już latem. 
Chodzi o miejscowości: Grabina, 
Kowalówka i  Zabierzów. W  Ko-
sowie i Młodocinie, dzięki uzgod-

nieniom inwestora tj. GDDKiA 
z władzami naszej gminy, wzdłuż 
odcinków drogi krajowej, ułożono 
chodnik dla pieszych. Normalną 
naszą powinnością są remonty 
dróg. Budynek Posterunku Policji 
zasiedlony jest od lata. Funkcjo-
nariusze zajmują parter, a  piętro 
– Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.
 Czyli wartość inwestycji wykona-

nych w 2018 roku da się już okre-

ślić…

– Tak, wyniesie około 7 mln zł 
z uwzględnieniem funduszu sołec-
kiego.
 A najważniejsze zamierzenia 

w 2019 roku?

– Wymienię tylko niektóre. 
W  przygotowaniu jest już doku-
mentacja techniczna kanaliza-
cji gminy. Inwestycja zacznie się 
od miejscowości położonych na 
północnym skraju gminy. W Tra-
blicach odbyło się już spotkanie 
mieszkańców z projektantem zle-
conej mu dokumentacji. Nieczy-
stości płynne z  tej części gminy 
zostaną skierowane do radomskiej 
oczyszczalni ścieków. Z Wodocią-
gami Miejskimi w Radomiu mamy 
zawartą przedwstępną umowę w tej 
sprawie.

Zadaniem bliskim ukończenia 
jest budowa szatni przy boisku 
gminnym w Kowali, dysponującej 
także pomieszczeniem socjalnym 
i  sanitariatem. Jej przekazanie 
w  użytkowanie przewidziane jest 
w końcu kwietnia.

Pożytecznym, innowacyjnym 
przedsięwzięciem będzie instalo-
wanie płyt fotowoltaiki na pierw-
szych obiektach w  Trablicach, 
Pelagowie i Kowali. Na realizację 
tego zadania, też w ramach LGD 
„Wspólny Trakt” i PROW, zarezer-
wowano około 190 tys. zł

Ważna rozpoczynana inwestycja 
to budowa świetlicy wiejskiej w Lu-
dwinowie. Przewidziane zaawanso-
wanie na koniec roku – stan surowy.

Cennym wsparciem inicjatyw 
mieszkańców będzie Fundusz So-

łecki o wartości około pół miliona 
złotych.

Jak ukształtuje się budżet Gmi-
ny Kowala na 2019 rok faktycznie 
dowiemy się 28 grudnia, po zakoń-
czeniu obrad sesji Rady Gminy, 
zwoływanej w tej sprawie. Wierzę, 
że będzie to budżet ambitny.
 W roku 2018 uczestniczył pan 

w dziesiątkach, jeśli nie większej 

ilości spotkań z mieszkańcami m.in. 

w ramach bardzo bogatych i urozma-

iconych w gminie Kowala Obchodów 

100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości i przedwyborczych. 

Jest to rekord chyba nie do pobicia 

w roku przyszłym?

– Lubię spotkania i  rozmowy 
z  ludźmi, ceniąc sobie ich opinie 
i rady wyrażane nie tylko na zebra-
niach. Z pewnością nie zabraknie 
okazji do rozmów. W sołectwach, 
a mamy ich w gminie 19, w stycz-
niu i lutym odbędą się zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy 
wybiorą na nich sołtysów i  rady 
sołeckie. 
 Pożyteczna byłaby też w nowej ka-

dencji współpraca z samorządami 

powiatu radomskiego, województwa 

mazowieckiego, Radomia i sąsiedni-

mi gminami…

– Będę czynił starania żeby była 
taka, jak w kadencji poprzedniej. 
Nowo wybrany starosta radom-
ski Waldemar Trelka jest miesz-
kańcem naszej gminy i uważam, 
żeby korzystna dla mieszkańców 
współpraca między starostwem 
powiatowym a gminą Kowala nie 
ograniczy się tylko do inwestycji. 
Z samorządem wojewódzkim też 
chcemy podtrzymać współpracę 
co najmniej na dotychczasowym 
poziomie. Za współdziałaniem 
z Radomiem już dobrze zaświad-
czają Wodociągi Miejskie. A z sa-
morządowcami sąsiadujących 
gmin znajdziemy wspólny język.
 Czy jest nadzieja, że spotkania 

mieszkańców z inwestorami i projek-

tantami trasy S12, odbywane z udzia-

łem pana wójta i innych przedstawi-

cieli samorządu gminy dają szansę, 

Władze Samorządowe Gminy Kowala
 Dariusz Bulski – Wójt Gminy Kowala, 

 Alina Szcześniak – Sekretarz Gminy, 

 Agnieszka Delikat – Skarbnik Gminy. 

Rada Gminy

15-osobowej Radzie Gminy Kowala, której 5-letnia kadencja potrwa do jesie-
ni 2023 roku przewodniczy Dariusz Chruślak. Funkcję wiceprzewodniczących 
pełnią radni Jolanta Suligowska i Jan Fryszkowski. Komisjom RG liczącym 
po pięciu radnych każda przewodniczą: Agata Kicior (Komisja Rewizyjna), 
Krzysztof Farbiś (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji), Dariusz Par-
szewski (Komisja Budżetowa), Tomasz Odzi mek (Komisja Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności i Po-
mocy Społecznej), Barbara Kołodziejczyk (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji). 
Członkami dwóch z wymienionych komisji są też pozostali radni: Krystyna 
Grzyb, Marcin Jakubiak, Paweł Lis, Jan Malmon, Jolanta Pszczoła, Agnieszka 
Rola i Jarosław Słomka.

że będzie przyjęty wariant minimali-

zujący ilość tzw. wyburzeń?

– Wersja korzystna dla wszyst-
kich nie istnieje. Samorząd na-
szej gminy opowiedział się za 
wariantem południowym, czyli 
prowadzącym przez teren gminy 
na południe od kościoła w Kowali 
i dalej przez pola m.in. mieszkań-
ców wsi Romanów i Kolonii Parz-
nice. Wyburzenia na tym szlaku 
są minimalne, w przeciwieństwie 
do wariantu północnego. Taką 
opinię wysłaliśmy do GDDKiA 
i  innych kompetentnych w  tym 
temacie adresatów. Ich przedsta-

wiciele uczestniczyli w  spotka-
niach z  mieszkańcami, znają ich 
żądania, opinie i  innego rodzaju 
uwarunkowania. Oni reprezentują 
władze krajowe, gdyż te zdecydują 
ostatecznie o  tym, który wariant 
w  skali makro czy mikro (teren 
gminy Kowala) zostanie przyjęty. 
Właścicielem i inwestorem dróg tej 
kategorii są przecież państwo i jego 
kompetentne instytucje.
 Dziękuję za rozmowę i życzę po-

wodzenia w realizacji ambitnych 

zamierzeń.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Foto: Łukasz Wakuła

Nowo wybrany wójt Dariusz Bulski podczas ślubowania. 
W tle Tadeusz Osiński – wójt poprzedniej kadencji.

Tak wygląda budynek świetlicy wiejskiej w Rudzie Małej po gruntownym remoncie i termomodernizacji

Budowa szatni przy boisku gminnym w Kowali jest już bardzo zaawansowana
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REKRUTACJA DO PROJEKTU 
„JA W INTERNECIE”
Gmina Jastrzębia otrzymała dotację w kwocie 147 840,00 zł na realizację projektu Ja w Internecie – jest to program fi nansowania 
bezpłatnych szkoleń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych powyżej 25 roku życia, 
by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. 
Program pozwoli na zakup 25 komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.

W  ramach bezpłatnego szkolenia 
zorganizowane zostaną następują-
ce bloki tematyczne:

 Rodzic w Internecie

 Mój biznes w sieci

 Moje fi nanse 
i transakcje w sieci

 Działam w sieciach 
społecznościowych

 Tworzę własną stronę 
internetową

 Rolnik w sieci

 Kultura w sieci

Czas szkolenia: 12 godzin na 
1 moduł. Zajęcia będą się odbywać 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jastrzębi oraz innych placówkach 
oświatowych na terenie gminy, 
w soboty w godzinach 8.00–14.00. 
Planowany termin szkoleń: styczeń 
2019 – lipiec 2019. 

Uczestnicy szkolenia: osoby po-
wyżej 25 roku, bez górnej granicy 
wieku, zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, pracujący i  bezrobotni, 
a także osoby z niepełnosprawno-
ściami.

Nabór uczestników szkoleń pro-
wadzimy przez cały czas trwania 
projektu, aż do wyczerpania wol-
nych miejsc. Jeden uczestnik może 
skorzystać z dowolnej ilości modu-
łów. Przy rejestracji należy zade-
klarować ilość i nazwę wybranego 
bloku.

Aby wziąć udział w  szkoleniu, 
należy zgłosić się telefonicznie do 
Urzędu Gminy Jastrzębia 48 384 05 05 
lub Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jastrzębi 797 027 767.

Po sporządzeniu wstępnej listy, 
skontaktujemy się z Państwem ce-
lem dopełnienia formalności i osta-
tecznej kwalifi kacji do projektu.

Projekt jest fi nansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020, Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Operatorem Programu jest Funda-
cja Legalna Kultura, która ogłasza 
konkursy grantowe i  wspomaga 
realizację projektów pod kątem 
merytorycznym i rozliczeniowym.
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Nowa droga 
w gminie Jastrzębia

Mikołajkowy prezent

Mieszkańcy Woli Goryńskiej bardzo dobrze pamiętają kiepską drogę i związane z tym kłopoty, 
chociażby z dowozem dzieci do szkoły. Chcieli to zmienić i od dłuższego czasu zabiegali o lepszą 
komunikację z sąsiednimi miejscowościami. Dostrzegały to zresztą lokalne władze.

Niestety, budowa czy moderni-
zacja dróg to bardzo kosztowne 
inwestycje, przekraczające możli-
wości gminnych, czy też powiato-
wych budżetów. Dlatego też, każdy 
nowy odcinek drogi przyjmowany 
jest przez lokalną społeczność 
z ogromnym zadowoleniem.

Nie inaczej było także w Woli Go-
ryńskiej, w gminie Jastrzębia, gdzie 
uroczyście otwarto blisko 900-me-
trowy odcinek przebudowanej 
drogi gminnej. Był to właściwie fi -
nał długo oczekiwanej inwestycji, 
polegającej na wybudowaniu 880 
metrów nawierzchni bitumicznej, 
a jej zakończenie było już trzecim 
a zarazem ostatnim etapem moder-
nizacji drogi gminnej Bartodzieje 
– Olszowa – Wola Goryńska. War-
tość tegorocznego zadania to blisko 
773 tys. zł, przy czym 100 tys. zł to 
dotacja z  budżetu województwa 
mazowieckiego. Wykonawcą inwe-
stycji było starachowickie przedsię-
biorstwo Budromost. Tę oczekiwa-
ną przez mieszkańców inwestycję, 
gmina |Jastrzębia realizowała od 
2015 roku.

Pogoda dopisała. Zza chmur 
wyjrzało słońce, a okoliczne pola 
otulił siny szron, bo nocą zima 
przypomniała o  sobie. Dzień też 
był szczególny – 6 grudnia – a więc 
tradycyjne Mikołajki.

Uroczystość miała kameralny, 
gminny charakter. Przy nowej 
drodze w  Woli Goryńskiej zgro-
madzili się przedstawiciele władz 
gminnych, wykonawcy, radni oraz 
mieszkańcy.

Zgodnie z  tradycją, proboszcz 
parafi i Goryń ks. Grzegorz Mu-
rawski poświęcił nowy trakt i przy-
pominając słowa Ewangelii zazna-
czył, aby ta droga była szczęśliwa 
dla wszystkich, którzy z niej będą 
korzystać

Mieszkańców oraz zaproszonych 
gości powitał wójt gminy Jastrzę-
bia Wojciech Ćwierz, który w swym 
wystąpieniu podkreślił bardzo ak-
tywny udział lokalnej społeczności 
w realizacji tej inwestycji.

– To przede wszystkim dzięki 
mieszkańcom wsi Olszowa, Bar-
todzieje i Wola Goryńska kilka lat 
temu zostały opracowane mapy 

dróg. W  nadchodzącym roku to 
m.in. modernizacja drogi w  Dą-
browie Kozłowskiej.

Jak informuje wójt Wojciech 
Ćwierz – obecnie kończą się prace 
związane z  opracowaniem doku-
mentacji projektowej tej inwestycji. 
Będzie to zadanie gminy zgłoszone 
do przyszłorocznego dofi nanso-
wania ze środków województwa 
mazowieckiego. Prowadzone są 
również prace związane z regula-
cją stanu prawnego kolejnych dróg 
gminnych. Planowane jest także 
utwardzenie kruszywem kilku od-
cinków dróg.

 Bogdan Wyciszkiewicz

i  powstała dokumentacja projek-
towa pierwszego i  najdłuższego 
etapu wykonanego w 2015 roku – 
powiedział wójt. – Efektem budowy 
kolejnych odcinków drogi jest po-
łączenie utwardzoną nawierzchnią 
trzech sołectw, w tym miejscowo-
ści odległych od głównych szlaków 
drogowych.

Wójt Wojciech Ćwierz podzięko-
wał również władzom samorządo-
wym poprzedniej kadencji, które 
realizowały tę inwestycję, pozy-
skując dodatkowe środki z budżetu 
województwa mazowieckiego.

Głos zabrał także dyrektor fi rmy 
budującej drogę Dominik Podsia-
dło, który życzył wszystkim użyt-
kownikom tej drogi, aby nowa 
inwestycja przyczyniła się do dal-
szego rozwoju gminy Jastrzębia.

Jak zawsze, bardzo ważnym mo-
mentem przekazania do użytku 
nowej inwestycji jest symboliczne 
przecięcie wstęgi. I w tym uroczy-
stym akcencie uczestniczyli: prze-
wodniczący Rady Gminy Józef 
Tomalski, radny gminy Wiesław 
Drożdż, sołtys wsi Wola Goryńska 
Anna Karolewska-Popiel, radny 
powiatu radomskiego Marian Wi-
kło, inspektor nadzoru Andrzej 
Gała, przedstawiciele wykonawcy: 
Dominik Podsiadło i Karol Kuleta 
oraz kierownik Referatu Inwestycji 
w Urzędzie Gminy Jastrzębia Prze-
mysław Kępa.

Nowa droga na pewno cieszy. 
Warto jednak dodać, że w planach 
gminy Jastrzębia są nowe zadania 
w zakresie budowy i modernizacji 

Uroczyste przecięcie wstęgi

Proboszcz parafi i Goryń ks. Grzegorz Murawski 
poświęcił nowy trakt

Wójt Wojciech Ćwierz w swym wystąpieniu podkreślił bardzo aktywny udział lokalnej społeczno-
ści w realizacji tej inwestycji

Kawałek wstęgi na pamiątkę
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu sys-
tematycznie angażuje się w aktywność społeczną, skierowaną do wszystkich osób 
zainteresowanych w określonej płaszczyźnie. Swoim szerokim działaniem stara się 
zabezpieczyć potrzeby wszechstronnego rozwoju i aktywizacji, czuwa nad zdobyciem 
nowych umiejętności wśród społeczności lokalnej objętej LSR.

Wszystkim osobom Współpracującym 
oraz Sympatykom,

z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” składa 

serdeczne życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, 
szampańskiej zabawy Sylwestrowej 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019!!!

W grudniu Stowarzyszenie „DiR”, 
w ramach realizacji harmonogramu 
„Planu komunikacji na rok 2018”, 
zorganizowało dla wszystkich osób 
zamieszkałych na obszarze objętym 
LSR (gminy: Ciepielów, Gózd, Ja-
strzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, 
Pionki, Miasto Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów, Zwoleń), podwójne 
5-godzinne warsztaty zdobnicze z za-
kresu: „Ozdoby Bożonarodzeniowe”. 
Grupy 20-osobowe w tematykę zajęć 
wprowadziła pani Maria Ostrowska 
– współzałożycielka Stowarzyszenia 
„Aktywni na Targowej”, lokalna ar-
tystka miasta Skaryszew. Z zaanga-
żowaniem zapoznała uczestników 
z dziedziną plastyki obrzędowej i wy-
robu ozdób świątecznych, opowiada-
jąc przy tym, jak tradycje połączone 
z różnymi formami i środkami, które 
na co dzień nie są używane, okazują 
się być bardzo funkcjonalne. 

Czynne uczestnictwo w  wy-
darzeniach z  LGD potwierdziło 

przekonanie, że pomimo iż w dzi-
siejszych czasach mamy możliwość 
kupienia wszystkiego w sklepach, 
warto poświęcić uwagę na stwo-
rzenie świątecznych ozdób wyko-
rzystując tanie i dostępne od ręki 
materiały. 

Również w grudniu, LGD Sto-
warzyszenie „Dziedzictwo i  Roz-

wój” prowadziła nabór wniosków 
o  przyznanie pomocy w  ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażania operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020. Tym 
razem był to nabór dla zakresów 
tematycznych: rozwijanie dzia-

łalności gospodarczej oraz infra-
struktura turystyczna, kulturalna 
i rekreacyjna.

W  terminie 29.X–23.XI br. do 
biura LGD złożono 14 wniosków 
o  przyznanie pomocy. Projekty 
dotyczące infrastruktury złoży-
ły następujące podmioty: Powiat 
Zwoleński oraz gminy: Jastrzębia, 
Kazanów, Pionki, Przyłęk, Zwoleń. 
Wśród przedsiębiorców lista pod-
miotów dotyczy 8 wniosków zło-
żonych na rozwijanie działalności 
gospodarczej z  terenu gmin: Cie-

Zachęcamy do aktywności i udziału w bogatej ofercie Stowarzyszenia w 
nowym roku. O szczegółach działań LGD „Dziedzictwo i Rozwój” można 
dowiedzieć się zaglądając na stronę internetową: www.dir.zwolen.com, bądź 
na fanpage Stowarzyszenia. Polub nas i bądź na bieżąco. Zapraszamy!

pielów, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, 
Pionki oraz Zwoleń. 

Do rozdysponowania w  nabo-
rach 01/2018 i 02/2018 były nastę-
pujące kwoty:

01/2018 – 1 266 471,20 zł
02/2018 – 1 097 736,37 zł.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, 

mające na celu wyłonienie najlepszych 
projektów i skierowanie ich do dofi -
nansowania, odbyło się 8 grudnia br. 
Jeszcze w tym roku projekty trafi ą do 
Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będą 
oczekiwać na dalszą weryfi kację.

Wigilijny wieczór w Kozienicach
Mieszkańcy Kozienic już od dziesięciu lat zbierają się, by wspólnie wejść w klimat świąt Bożego 
Narodzenia. Na placu przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu oraz na fragmencie ul. 
Legionów ustawiane są liczne stoiska i stragany ze smakołykami, ozdobami i kuszącymi oko 
atrakcyjnymi upominkami. 

Spotkanie rozpoczął koncert 
Orkiestry Dętej OSP pod dyrekcją 
Zygmunta Jaśkiewicza. Po nim na 
świątecznie ubraną estradę wkro-
czył Chóru Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Kozienickiego Domu Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka. Po 
koncercie nastąpiła ofi cjalna część 
uroczystości: krótka modlitwa i bo-
żonarodzeniowe życzenia.

– (…) Z  okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy 

złożyć państwu najserdeczniejsze ży-
czenia – powiedział Piotr Kozłowski, 
burmistrz Gminy Kozienice. – Niech 
ten wyjątkowy świąteczny czas przy-
niesie wiele radości, harmonii i spo-
koju. Niech będą to święta spędzo-
ne w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
bez zbędnego pośpiechu, bez trosk 
i zmartwień, a z radosną kolędą na 
ustach. Bo czas narodzin Chrystusa 
to czas radości. Niech magia świąt 
Bożego Narodzenia zagości w ser-

cu każdego z was. Niech wypełni je 
szczęściem i optymizmem. 

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wigilii nie tylko dozna-
nia estetyczne, ale również i bogaty 
zestaw smakołyków w ogromnych 
ilościach. Tysiące pierogów, setki 
litrów barszczu i... trudno wymie-
nić jeszcze co. Kolejki ustawiały się 
długie, ale sprawna obsługa radziła 
sobie doskonale. A w międzyczasie 
z estrady płynęły kolędy.   JaL

Na wigilijne spotkanie przybył każdy, kto tylko mógł Kolędowy koncert w wykonaniu chóru seniorów

Burmistrz Piotr Kozłowski i przewodniczący Rady Rafał Sucherman złożyli życzenia 
mieszkańcom gminy Kozienice
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Koncert niepodległości w Wolanowie
Gminne Centrum Kultury w Wolanowie, pod dyrekcją Moniki Dzik, 
uczciło 100-lecie odzyskania niepodległości w niepowtarzalnym stylu.

W pogrążonym w półmroku ko-
ściele parafi alnym pod wezwaniem 
św. Doroty, po niedzielnej mszy, 
przy oświetlonej jedynie scenie, 
odbył się wspaniały koncert pieśni 
patriotycznych „Polskie drogi do 
Wolności” w wykonaniu warszaw-
skiego zespołu wokalno-aktorskie-
go „Sonanto”.

– Dobiega końca ten szczególny 
rok, w którym świętujemy 100-le-
cie odzyskania niepodległości 
przez naszą ojczyznę. Wpisując się 

w te obchody, na zakończenie roku 
Gminne Centrum Kultury przygo-
towało to wydarzenie, którym jest 
dzisiejszy koncert – powiedziała 
wójt Ewa Markowska-Bzducha. 
– Dziękuję również księdzu 
proboszczowi,  Tadeuszowi 
Kszczotowi, za udostępnienie 
świątyni.

Koncert rozpoczął Henryk Siara, 
który zaprezentował własny utwór 
literacki o tematyce patriotycznej. 
Po nim na scenę wkroczyli artyści 

z „Sonanto” i rozległy się niezapo-
mniane i znane wszystkim dźwięki 
takich utworów, jak m.in. „Polskie 
drogi”, „Przybyli ułani pod okien-
ko”, „Mury”. Artyści warszawscy 
przeprowadzili słuchaczy przez 
polską historię pieśnią, bo i w ten 
sposób można ją opowiadać i  jej 
uczyć.

Nie zabrakło pieśni Legionów 
Piłsudskiego i  powstańców war-
szawskich. Były również utwory 
współczesne, a koncert zakończył 

znany i zakazany w swoim czasie 
przez cenzurę, utwór Jana Pietrza-
ka „Żeby Polska była Polską”. Nie 
obyło się bez bisów, do których włą-

czyli się również słuchacze, a arty-
ści nagrodzeni zostali brawami na 
stojąco.

 JaLOwacja na stojąco

Wójt Ewa Markowska-Bzducha zaprosiła do wspólnego przeżywania niepodległościowego koncertu

Artyści z Sonanto

Gminna Wigilia 
w zimowym klimacie
Tradycja miejskich i gminnych wigilii zakorzeniła się już tak głęboko, 
że trudno sobie wyobrazić, żeby ich mogło nie być.

Choć do kalendarzowej zimy 
jeszcze kilka dni to posypało śnie-
giem i  w  Wolanowie zapanował 
prawdziwie świąteczny klimat. 
Przybrany barwnymi lampkami 
budynek Urzędu Gminy, stojąca 
na placu ogromna choinka i udeko-
rowane wejście przyciągają wzrok 
licznie przejeżdżających tędy kie-
rowców. I  nietypowy jak na nie-
dzielny wieczór tłum gości przed 
Urzędem. 

– Święta Bożego Narodzenia to 
są święta miłości i radości – powie-
działa wójt Gminy Wolanów Ewa 
Markowska-Bzducha. – Radości 
płynącej z Narodzenia Bożego, ale 
również radości ludzkiej płynącej 
ze spotkań z bliskimi i tej ogromnej 
radości państwu życzę.

Słowa Ewangelii wygłoszone 
ks. proboszcza Tadeusza Kszczota 
z parafi i w Wolanowie i ks. probosz-
cza Adama Kuca z parafi i Mniszku, 
wiersze lokalnych poetów: Henryka 
Siary i Henryka Defi ńskiego oraz 
kolędy w  wykonaniu zespołów 
„Wolanianki”, Wokalnej Grupy 
z GCK w Wolanowie i zespołu „Na 

ludową nutę” z  Bieniędzic wpro-
wadziły wszystkich w  świąteczny 
nastrój. 

W  przygotowaniu tegorocznej 
uroczystości wzięły udział: Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 
„Na ludową nutę” z  Bieniędzic, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

z Wolanowa, Stowarzyszenie Ini-
cjatywa Młodych z Kolonii Waw-
rzyszów, mieszkańcy wsi Rogowa 
i Wawrzyszów (przygotowali 1500 
pierogów), Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Radość”, Gminne 
Centrum Kultury w  Wolanowie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Wolanowie, Szkoła Podsta-
wowa z Wolanowa, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Wolanowie i Koło 
Gospodyń z Jarosławic.

Wszystkim im wójt Ewa Mar-
kowska-Bzducha złożyła serdeczne 
wyrazy podziękowania za pomoc 
w przygotowanie gminnej wigilii.

 JaL

Życzenia mieszkańcom złożyła wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha

Wokalna Grupa z GCK w Wolanowie

Na wigilię przybył kto tylko mógł 
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Warsztaty Twoja Kariera 
– Twój Sukces
10 grudnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Radomiu – jednostce rynku pracy Ma-
zowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP – odbyło się drugie spotkanie z młodzieżą w ramach 
projektu „Warsztaty Twoja Kariera – Twój Sukces”.

Pierwsze z  cyklu tych spotkań 
miało miejsce 5 grudnia w Ośrod-
ku Szkolenia i Wychowania w Ja-
ciążku – a  w  obu spotkaniach 
wzięło udział blisko 140 uczestni-
ków – wśród których znaleźli się 
także wychowankowie Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania w Rado-
miu. Cały projekt został dedyko-
wany młodzieży w wieku 15–25 lat, 
która jest uczestnikiem lub absol-
wentem OHP, korzysta ze wsparcia 
jednostek MCIZ, MBP, MCK, PPP 
i OSZ oraz młodzieży zaintereso-
wanej tymi działaniami z lokalnego 
środowiska. 

Przybyłych na wydarzenie gości 
w Radomiu przywitał gospodarz – 
Dyrektor CEiPM – Henryk Słom-
ka. W ramach warsztatów odbyły 
się trzy spotkania ze znanymi i cie-
kawymi prelegentami, a ich celem 
było głównie zwiększenie świado-
mości młodzieży w zakresie istoty 
wyznaczania celów zawodowych, 
analiza możliwości rozwoju wła-
snej kariery zawodowej oraz zain-
spirowanie do nauki i nabywania 
nowych doświadczeń. 

Pierwsze spotkanie z uczestnika-
mi poprowadził Paweł Burczyk – 
aktor znany z wielu polskich seriali 
oraz fi lmów. Prelegent mówił mło-
dym ludziom o znaczeniu marzeń 
i sztuce wyznaczania celów w życiu 
osobistym i zawodowym. Przedsta-
wiając młodzieży historie swojego 
życia i sztukę dojścia do momen-
tu w  którym jest teraz, starał się 
przekonać ich, że samomotywacja 
i determinacja do działania powin-
na stanowić dla nich strategiczny 
punkt wyjścia. 

Kolejnym prelegentem był 
Artur Krysik, wieloletni coach, 
mentor oraz biznesmen, który 
w swojej działalności szkoleniowej 

wyróżnia się nie tylko wiedzą oraz 
wieloletnią praktyką, ale przede 
wszystkim osobowością, którą 
charakteryzuje siła oraz konse-
kwencja działania. 

Ostatnią prelegentką była Marta 
Rzadkowska – doradca zawodo-
wy jednej z radomskich jednostek 
MWK OHP. Prowadząca podczas 
swojego warsztatu wykazała się 
ogromną energią oraz kreatyw-
nością w  pracy z  uczestnikami, 
a pokazując wykorzystanie jedne-
go z narzędzi służących w  jej co-
dziennej pracy ukazała, jak młody 

człowiek może – z jego pomocą – 
określić swoją ścieżkę zawodową. 

Oba cykle spotkań, które zostały 
zrealizowane w  ramach projektu, 
pozwoliły młodym ludziom uczest-
niczącym w nich zwiększyć świado-
mość w zakresie istoty wyznaczania 
celów zawodowych, analizy możli-
wości rozwoju własnej kariery zawo-
dowej oraz zainspirować ich do nauki 
i nabywania nowych doświadczeń. 

Spotkania odbyły się w ramach 
utrzymania rezultatów projektu 
„OHP jako realizator usług rynku 
pracy”.

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi
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„Hubalowa Wigilia” 
na Bielawach
Dawno już na Bielawach nikt nie śpiewał „Jeszcze Polska nie zginęła”. Nie wiemy, czy hubalczycy 
śpiewali hymn w czasie wigilijnej wieczerzy. Nie zachował się na ten temat żaden przekaz. W rocz-
nicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wśród leśnej głuszy, przy dźwiękach klarnetu 
rozległy się słowa tej najważniejszej dla nas wszystkich, i tak sowicie opłaconej krwią, pieśni.

Mimo deszczowej pogody, wi-
gilijni goście nie zawiedli. Przy-
byli z dalekich stron. Na polanie, 
w  miejscu dawniej leśniczówki, 
zjawiło się ponad 300 osób. Głów-
nie uczniów ze szkół imienia Hu-
bala w  Przybranowie, Bychawie, 
Radomiu, Przydworzycach, Chle-
wiskach, Lipinach, Dobromierzu, 
Brudzewicach, Drzewicy i  Kra-
śnicy, której patronem są Henryk 
i  Wanda Ossowscy. Byli nieza-
wodni kadeci z Lipin i uczniowie 
klasy mundurowej ZS ZDZ z Kielc, 
kombatanci Światowego Związku 
Żołnierzy AK z Radomia i wetera-
ni Misji Pokojowych ONZ, żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej, 
harcerze z  radomskiego szczepu 
„Konary” i  opoczyńscy „Trolle” 
im. majora Hubala oraz druhowie 
z  OSP. A  w  kończy ułani, bo jak 
mogłoby ich zabraknąć w tym dniu, 
z Radomia, Poświętnego, Gulina, 
Kielc i Konina. Razem z kielecki-
mi uczniami pojawili się również 
członkowie Stowarzyszenia Pamię-
ci Narodowej „Czwartak” z Kielc.

– W  naszej hubalowej rodzinie 
przybyła nowa szkoła – powiedzia-
ła dyrektor radomskiego „Hubala”, 
Beata Jasek. – Szkoła Podstawowa 
w Kłucku, która w przyszłym roku, 
w 100-lecie swojego istnienia, przyj-
mie imię majora Hubala. Do naszej 
rodziny dołączył w tym roku rów-
nież kolejny potomek hubalczyków 
– pan Marek Bieńkowski, wnuk 
gajowego Ignacego Bieńkowskiego 
ze Szkucina, który wraz ze swoim 
synem Marianem, byli łącznikami 
w oddziale majora Hubala.

Tradycja tego spotkania została 
już ugruntowana w ciągu minio-
nych dwunastu lat. Jest ubieranie 
choinek, które specjalnie zasadzone 
przez leśników zdążyły już tak wy-

rosnąć, że strojenie ich zaczyna być 
problemem. Jest krótka modlitwa 
zmówiona przez księdza kapela-
na Stanisława Drąga, dzielenie się 
opłatkiem i świąteczne życzenia. 

Jak co roku, po zakończeniu spo-
tkania na Bielawach, wszyscy prze-
nieśli się na polanę pod Anielinem, 
do szańca majora Hubala, gdzie po 

krótkiej lekcji historii przeprowa-
dzonej przez Piotra Kacprzaka, 
zastępcę dyrektora RDLP w  Ra-
domiu, złożone zostały wieńce, 
a Cezary Jawoszek zaśpiewał „Hu-
balową legendę”, utwór znany na 
turystycznych szlakach i przy obo-
zowych ogniskach w całej Polsce.

 JaL

Warta przy pomniku „Hubalowej wigilii”

Ułani na koniach dekorowali wyższe partie choinki

Przedstawiciele radomskiej szkoły „Hubala”

Walczyli dla nas –
zawalczmy dla nich
Kolejna, czwarta w Radomiu, a ósma w Polsce, edycja akcji bo-
żonarodzeniowej „Paczki dla bohatera”, została podsumowana. 
Łącznie do rąk kombatantów i osób represjonowanych trafi ło 
3 700 kilogramów produktów spożywczych i środków czystości.

Akcja rozpoczęta została 
w  Szczecinie przez Stowarzy-
szenie „Paczka dla bohatera”, 
którego prezesem jest Tomasz 
Sawicki. Na terenie Radomia 
i okolic koordynacją zajmują się 
Justyna Bujek, z  ramienia ZSZ 
im. Hubala, oraz kpt. Bogdan 
Korycki i Piotr Kowalczyk, funk-
cjonariusze Służby Więziennej. 
Inicjatywa cieszy się niesłabną-
cym powodzeniem i uznaniem. 
Z roku na rok przybywa nie tylko 
darczyńców, ale i darów. A co za 
tym idzie, obdarowanych.

– Miejmy nadzieję, że to, co 
robimy wspólnie, to jest ta odro-
bina radości dla bohaterów, któ-
rym należy się szacunek i pamięć 
– powiedziała dyrektor ZSZ im. 
Hubala Beata Jasek. – Dzięki 
swojej działalności i pracy może-
my tutaj dzisiaj się spotkać, mo-

żemy nieść radość, możemy uczyć 
młode pokolenie historii, szacunku 
do kombatantów, do weteranów. 
Wielu z nich żyje niestety w trud-
nych warunkach i  ta odrobina 
szczodrości, którą im dzisiaj przy-
wieziemy do domu, to jest wielkie 
szczęście, to jest symbol, że o nich 
pamiętamy i będziemy pamiętać. 

W  tegorocznej zbiórce pro-
duktów uczestniczyło 16 szkół 
i przedszkoli, 6 firm i osób pry-
watnych oraz funkcjonariusze, 
leśnicy i żołnierze 14 służb mun-
durowych, którzy dodatkowo za-
pewnili transport paczek do 71 
kombatantów.

– Akcja ta nie ma na celu tylko 
wspomożenia najuboższych osób, 
ale również pokazanie, że pamięć 
o ich bohaterstwie wciąż jest żywa 
– powiedziała Justyna Bujek, koor-
dynator zbiórki. 

Franciszek Sołśnia, jeden z wielu kombatantów do których trafi ła „Paczka dla bohatera” 

Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej w Jedlińsku
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 Czas świąt to czas prezentów płynących z serca. To czas, kiedy niektórzy 
potrzebują tego serca wyjątkowo. Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska-
-Bzducha zwróciła się do mieszkańców o pomoc dla rodziców trzyletniego 
Igora, który urodził się z poważną wadą serca, wymagającą operacji. Na zdjęciu 
wolontariusze: wójt Ewa Markowska-Bzducha, sekretarz Małgorzata Szcze-
paniak i przewodniczący RG Jacek Murawski. 

 Na miejskiej wigilii w Kozienicach spotkaliśmy jednego z jej współgo-
spodarzy, starostę Andrzeja Junga. Nie przysłuchiwaliśmy się jakie życzenia 
składał mu jeden z mieszkańców. Nie wypadało. Ale, jako redakcja „Tygo-
dnika Radomskiego” przyłączamy się do tych życzeń zapewne świątecznych 
i noworocznych.

 W  ramach obchodów 100. Rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości odbyło się w gminie Kowala 
ponad sto imprez. Komitetowi orga-
nizacyjnemu szefował obecny wójt 
Dariusz Bulski. On też wraz z dwiema 
reprezentantkami społeczności gmi-
ny – seniorką Stanisławą Kowalczyk 
i  uczennicą Michaliną Błeżyńską – 
odsłaniał 11 listopada pamiątkową 
tablicę. Jej jakże wymowne motto, to 
zawarte w tytule słowa papieża Jana 
Pawła II. Fot. Ł. Wakuła

 „Hubalowa Wigilia” na Bielawach, w podo-
poczyńskich lasach, to już wieloletnia tradycja. 
Również tradycją jest, że od samego początku 
przyjeżdżają na nią uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Hubala z Przydworzyc w Gminie 
Magnuszew, w której wójt Marek Drapała (na 
zdjęciu w generalskim mundurze) jest miło-
śnikiem i popularyzatorem historii. Od lat to-
warzyszy uczniom w tym, jedynym w swoim 
rodzaju, święcie organizowanym przez ZSZ 
im. Hubala z Radomia i Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych z Łodzi.

 W  spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Domu Kultury przez Zwo-
leński Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego uczestnicy, po wysłuchaniu kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołu „Zwolenianki”, przełamali się opłatkiem. 
Życzenia przekazali seniorom m.in. Edyta Sulima Sekretarz Powiatu i Grzegorz 
Molendowski z-ca burmistrza Zwolenia. Po wzruszających chwilach, zwień-
czonych łamaniem się opłatkiem, uczestnicy smakowali tradycyjne potrawy 
przygotowane przez uczestniczki projektu realizowanego przez Radomskie 
Centrum Przedsiębiorczości. Fot. E. Nowakowska

 Polski kosmonauta gen. Mirosław Hermaszew-
ski uczestniczył w Radomiu w uroczystości otwarcia 
zmodernizowanej wojennej części cmentarza przy 
ul. Warszawskiej, składając wieniec na grobie Białorusina 
Ili Klimuka – ojca kosmonauty radzieckiego gen. Pio-
tra Iljicza Klimuka. Gen. Klimuk był dowódcą statku, 
którym gen. Hermaszewski odbył dziewiczą wyprawę 
w kosmos. 8 grudnia podobna uroczystość odbyła się 
w miejscowości Goryń (gmina Jastrzębia), gdzie zbio-
rowa mogiła kryje prochy 700 wojskowych jeńców ra-
dzieckich uśmierconych w niemieckich obozach pracy 
przymusowej na poligonie artyleryjskim. Więcej na 
facebook.com/tygodnikradomski. Fot. M. Ciura.

 Dzięki internautom, miłośnikom miasta, Radom 
w ostatnich dwóch latach zajmował I miejsce w plebiscy-
cie na najładniej oświetlone miasto Mazowsza. Otwierało 
mu to drogę do fi nału krajowego. Czy podobnie będzie 
teraz, w 10. edycji tego plebiscytu? Etap wojewódzki pt. 
„Świeć się z Energą” trwa do 7 stycznia. Więcej na stronie: 
www.echodnia.eu. Fot.radom.pl

 Wigilijne spotkania to czas, 
kiedy dzieląc się opłatkiem, skła-
damy sobie życzenia. Podczas 
gminnej Wigilii w Grabowie nad 
Pilicą spotkali się: gospodarz gmi-
ny wójt Euzebiusz Strzelczyk oraz 
proboszcz ks. Jan Pękacz. Domy-
ślamy się, że wśród składanych 
życzeń nie zabrakło również ży-
czenia wszelkiej pomyślności dla 
wszystkich parafi an i mieszkań-
ców gminy.

P O ( d ) G L Ą D Y

Dla małego Igorka

Wesołych świąt!

Jedyna taka 
wigilia...

Hej kolęda, kolęda…

Wigilijne 
spotkanie

„Wolność jest nam 
dana i zadana”

Gen. Hermaszewski 
ku czci Ilii Klimuka

Do trzech razy 
sztuka?


