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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Radomskiego

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.
W imieniu władz samorządowych 
powiatu radomskiego i własnym

życzymy wszystkim rodzinnych Świąt, pogodnych dni 
oraz zasłużonego odpoczynku.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

składam Mieszkańcom Ziemi Radomskiej 
najserdeczniejsze życzenia.

Niech dni świąteczne będą niezapomniane, 
spędzone z rodziną, przyjaciółmi radośnie, 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy Rok 
był spełnieniem pragnień i marzeń.

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz spełnienia marzeń 
z okazji nadchodzącego 

Nowego Roku 
życzą

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego 2018 Roku

Życzymy wszystkiego, co dobre, mądre i szlachetne. 
Przede wszystkim zdrowia, gdyż jest ono niezastąpione, 
pogody ducha niezbędnej w przezwyciężaniu trudności 

oraz środków fi nansowych potrzebnych nie tylko na choinkowe 
prezenty, lecz także na rozwój osobisty i społeczny, 

na realizację bliższych i dalszych zamierzeń.
Na powitanie Nowego 2018 Roku – Szampańskiego Sylwestra, 

a po nim owocnej pracy zawodowej 
i działalności dla wspólnego dobra.

Starosta Radomski

Mirosław Ślifi rczyk
Przewodnicząca Rady Powiatu 

Teresa Bartosiewicz

Zdzisław Mroczkowski
Radny Powiatu Radomskiego

Bożenna Pacholczak
Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Zbigniew Gołąbek
Przewodniczący Komisji 

Edukacji Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Leszek Przybytniak
Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa
i Terenów Wiejskich

Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

dostawca zdrowej wody 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom Powiatu 
Radomskiego, aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach. 
Niech ten piękny, rodzinny czas w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, 
po całym roku ciężkiej pracy będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refl eksji.

Tradycyjnie życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2018 Roku. Oby spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł 
sukcesy w realizacji osobistych planów. Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Wszystkiego najlepszego!

Marian Wikło
Radny Powiatu Radomskiego

Mieszkańcom 
Ziemi Radomskiej 
radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz wielu szczęśliwych chwil, 

sukcesów i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2018 Roku 

życzy Redakcja 
Tygodnika Radomskiego 
w Gminach i Powiatach
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RADOM

Udany start „Bolka i Lolka IV” 
z Jon’S z Burgers & Grill
16 grudnia nastąpiło otwarcie w centrum Radomiu dwóch 
atrakcyjnych restauracji, zlokalizowanych w budynku Domu 
Handlowego SEZAM przy ulicy Żeromskiego 42 (skrzyżowanie 
z ul. Moniuszki).

Małżonkowie Jan Gustaw i Marta 
Ślażyńscy, właściciele restauracji za-
prosili na to niecodzienne wydarze-
nie konsumentów, jako gości. Każda 
z osób odwiedzających te restauracje 
w dniu otwarcia mogła skorzystać 
z gratisowego poczęstunku lamp-
ką szampana i okolicznościowym 
tortem. Lokal został poświęcony, 
a gospodarze restauracji, wraz z ich 
managerem Filipem Parszewskim 
i patronującemu innowacyjnemu 
przedsięwzięciu seniorem Janem 
Ślażyńskim, dokonali symboliczne-
go przecięcia wstęgi. Jednym z gości 
był Stanisław Wójcik, przewodni-
czący Zarządu Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Spożywców 
w radomskim oddziale NOT. 
Wspólny start obydwu restauracji 
na załączonych fotkach.

O atrakcyjności i zasadności 
komitywy dwóch restauracji w jed-
nym pomieszczeniu, informował 
przed tym ważnym wydarzeniem 
gastronomicznym manager Filip 
Parszewski, który po 3 latach pracy 

w gastronomii stołecznej, powrócił 
do rodzinnego Radomia.

Restauracja Jon’S Burgers & 
Grill, jak sugeruje jej anglojęzyczna 
nazwa, nastawiona jest na konsu-
mentów smakującym w burgerach 
i grillach, takich jak szaszłyki, że-
berka itp.

„Bolek i Lolek” wystartował jako 
czwarta w Radomiu restauracja tej 
dobrze zapowiadającej się sieci. Dwie 
funkcjonują już w Centrum Han-
dlowym „PRZY STRUGA” i osiedlu 
Ustronie, a oznaczona numerem 3 
znajduje się w końcowym stadium 
przygotowań do prowadzenia usług 
gastronomicznych przy ul. Wernera. 
Przypomnijmy, że świadcząca usługi 
od roku, została uhonorowana pre-
stiżową II nagrodą na tegorocznych 
Radomskich Dniach Techniki, w ka-
tegorii innowacyjność. 

Restauracja „Bolek i Lolek IV” przy 
ul. Żeromskiego nr 42 też preferuje 
dania kuchni polskiej, serwując po-
trawy przygotowywane na miejscu. 
Konsument sam wybiera w pod-

Szyldy restauracji 
także zaświadczają o współdziałaniu

grzewanym bemarze danie podsta-
wowe i komponuje do niego dodatki 
w rodzaju: ryżu, kaszy czy ziemnia-
ków oraz warzywnych surówek i de-
serów. Restauracja „Bolek i Lolek IV” 
oferuje danie dnia w cenie 9,99 zł. W 
pierwsze 3 dni funkcjonowania, tj. 16, 
17 i 18 grudnia obydwie restauracje 
obniżyły ceny dania dnia.

Zarówno małżonkowie Ślażyń-
scy, jak i manager Filip Parszewski 
dawali do zrozumienia, że pierwsze 
dni obiecującego funkcjonowania 
obydwu restauracji, podpowiedzia-
ły im potrzebę wprowadzenia ko-
rzystnych dla konsumentów zmian 
w świadczeniu usług gastronomicz-
nych. Ma to nastąpić z początkiem 
przyszłego roku. 

Przypomnijmy, że restauracje 
zajmują się organizacją imprez oko-
licznościowych: urodzin, chrzcin, 
komunii, osiemnastek, jubileuszy, 
rocznic ślubu, przyjęć rodzinnych, 
towarzyskich, świątecznych itp. Go-
dziny otwarcia: od 9.00 do 21.00. 
Kontakt: kom. 530 318 100, e-mail: 
fi lip.parszewski@bolek-lolek.pl  (mk)Symboliczne przecięcie wstęgi

Pierwsi konsumenci Przy stoliku konsumenckim. Gospodarze rozmawiają ze Stanisławem Wójcikiem (z prawej)

Poświęcenie lokalu poprzedziła modlitwa

Małżonkowie Ślażyńscy podczas przygotowania poczęstunku



3AKTUALNOŚCI

Pięknego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia 

wspólnie z najbliższymi w prawdziwie 
rodzinnej atmosferze pełnej radości, 

wiary i nadziei 
na pomyślną przyszłość 

           życzy

Jarosław Kalinowski
   Poseł do Parlamentu Europejskiego
   Przewodniczący Rady Naczelnej PSL

www.kalinowski.pl

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne 
wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji pragniemy złożyć 
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy oraz jej 
Sympatykom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Niech nadchodzące Święta 
będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy aby Nowy Rok spełnił pokładane w nim nadzieje 
i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.
Z wyrazami szacunku

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 Garbatka-Letnisko 

życzą 

Świąt pełnych radości, 
ciepła i niepowtarzalnej, 
rodzinnej atmosfery, 
a także pomyślności 
i samych sukcesów 
w Nowym 2018 Roku 

życzy 

Aneta Stolarek 
z Biura Podróży 
TUI 
w Radomiu

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”

Cyprian Kamil Norwid

Przewodniczący 
Rady Gminy

Hubert Czubaj

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur
Wójt Gminy 

Robert Kowalczyk

Wójt Gminy 
Głowaczów

Józef Grzegorz Małaśnicki

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” w Radomiu

Kolędowy wieczór 
w Jastrzębi
Choć grudniowe wieczory są raczej zimne, to jednak plac przed remizą OSP w Jastrzębi zapełnił 
się jej mieszkańcami. Na tradycyjne już wigilijne spotkanie przybyło wielu gości.

Rozbrzmiały kolędy we wspól-
nym wykonaniu zespołów „Raz na 
ludowo” z Lesiowa, „Owadowianki” 
i „Bartodziejaki”, a aniołki, uczen-
nice szkoły podstawowej i gimna-
zjum, po modlitwie odprawionej 
przez ks. proboszcza Grzegorza 
Stańczaka, rozniosły opłatki.

– Bardzo się cieszę, że z roku na 
rok jest nas coraz więcej na tym 
wigilijnym spotkaniu – powie-
działa wójt gminy Elżbieta Zasa-
da. – Chciałabym złożyć życzenia, 
przede wszystkim zdrowia, pogod-
nych, spokojnych świąt, żeby rodzi-
ny, które często są dziś w dalekich 
stronach, szczęśliwie powróciły do 
domu. Żeby te święta były rodzin-
ne i upłynęły w miłej atmosferze, i 
żebyśmy w przyszłym roku mogli 
spotkać się znowu w tym samym 

miejscu i jeszcze większym gronie. 
Do życzeń dołączyli się również 
wicewojewoda mazowiecki Artur 

Standowicz i proboszcz parafi i Go-
ryń ks. Grzegorz Murawski. 

 JaL

– Życzę państwu spokojnych i wesołych świąt – powiedziała wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada

Wśród obdarowanych znalazł się Kazimierz Błażewicz, więzień obozu w Stutthof, uczestnik Akcji Burza

Świąteczne paczki 
dla bohaterów
– „Paczka dla bohatera” jest dla nas, dla młodzieży, która z nami dostarcza te paczki, 
niesamowitym przeżyciem, które trudno ująć w słowach. Radość tych naszych kombatantów, 
łzy wzruszenia. Uśmiech. To na długo pozostaje w pamięci – powiedziała Justyna Bujek, 
nauczyciel historii w ZSZ im. Hubala w Radomiu i koordynator akcji prowadzonej w naszym 
mieście i powiecie już od trzech lat.

W miniony piątek, w Zespo-
le Szkół Zawodowych im. Hubala 
w Radomiu, odbył się fi nał akcji. 
W zbiórce produktów uczestniczyła 
młodzież szkoły z naszego terenu 
oraz służby mundurowe. Łącznie wo-
lontariusze zebrali ok. 2,7 tony żyw-
ności i artykułów spożywczych oraz 
ponad 230 kg chemii gospodarczej 
i kosmetyków. Przygotowane z tych 
artykułów paczki, przy pomocy służb 
mundurowych, rozwiezione zostały 
do kombatantów AK i Radomskie-
go Czerwca, którzy po raz pierwszy 
znaleźli się w gronie obdarowanych. 
Do paczek dołączono życzenia świą-
teczne na kartkach przygotowanych 
przez uczniów.

– Dziękujemy wszystkim lu-
dziom dobrego serca. Bez ich po-
mocy, dla wielu naszych kolegów 
święta nie byłyby tak radosne. Da-
rów przybywa, nas jest coraz mniej. 
Dlatego porozumieliśmy się ze Sto-
warzyszeniem Radomski Czerwiec 
76, tam też jest wielu potrzebują-
cych. Oni po nas będę przypominać 

młodym ludziom o patriotycznych 
postawach. To symboliczna pomoc, 
która świadczy o pamięci młod-
szych pokoleń, o walce żołnierzy 
AK. Ci ludzie w wyniku swojej 
działalności w Armii Krajowej 
w PRL-u traktowani byli jak „za-
plute karły reakcji”, mieli trudności 

z dostaniem dobrze płatnej pracy, 
a dziś mają niskie emerytury, często 
żyją w biedzie. To głównie do nich 
kierowana jest pomoc – powiedział 
ppłk Leon Etwert, szef Okręgu Ra-
dom Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej. 

 JaL
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Mieszkańcom Gminy i Miasta Iłża 
 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Wszelkiej Pomyślności 
w nadchodzącym 2018 Roku

życzą

Józef Skrobisz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Iłży

Andrzej Moskwa
Burmistrz

Miasta i Gminy Iłża

Świąteczna Iłża 
Wymownym potwierdzeniem pielęgnowania tradycji kulturowych przez mieszkańców Gminy 
Iłża są przygotowania do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. W niedzielę, 17 grudnia
na zabytkowym Rynku odbył się III Kiermasz Bożonarodzeniowy. Stragany zapełniały rozmaite 
rękodzielnicze ozdoby świąteczne oraz inne produkty, w tym żywnościowe.

Na Rynku dominowała wyso-
ka choinka. Koncertowała przy 
niej orkiestra miejscowego Domu 
Kultury. Jarmarkowi patronował 
Samorząd Miasta i Gminy Iłża 
oraz Dom Kultury, przygotowu-
jąc i fi nansując jednocześnie to 
ważne wydarzenie. Dyrektor DK 
Krzysztof Kozera prowadził część 
artystyczną. Jej ważnym elementem 
było rozstrzygnięcie Konkursu na 
Świąteczne Ozdoby Bożonarodze-
niowe 2017 i ceremoniał wręczania 
nagród na scenie plenerowej. Na-
stąpiło to po wyjściu dużej grupy 
wiernych z nabożeństwa. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 200 prac na-
desłanych przez szkoły, placówki 
kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Domy Pomocy Społecznej i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej oraz przez 
uczestników indywidualnych. Jury 
w składzie: Jacek Skiba – przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej w Iłży, rad-
na Renata Iluchin i Paweł Chmie-
lewski – inspektor Urzędu Miej-
skiego, poświęcili dużo czasu na 
rozstrzygnięcie konkursu. Puchary 
i dyplomy wręczali: burmistrz An-
drzej Moskwa, przewodniczący RM 
Józef Skrobisz oraz radni: Renata 

Iluchin, Marek Adamus i Stanisław 
Kuc. Na program złożyły się też 
kolędy w wykonaniu uzdolnionej 
młodzieży, m.in. Wiktorii i Nata-
lii. Uczestnicy kiermaszu zwiedzali 
też wystawę pokonkursową w holu 

Urzędu Miejskiego. Wielu nabywa-
ło prace, zasilając wystawioną przez 
uczniów PSP w Iłży skarbonkę na 
datki pieniężne przeznaczane na 
cele charytatywne. 

 (MK)
Na pamiątkowym zdjęciu: Laureaci konkursu z PSP w Iłży. Towarzyszą im burmistrz Andrzej 
Moskwa, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skrobisz oraz radni: Renata Iluchin, Marek 
Adamus i Stanisław Kuc

Jedno z bogato zastawionych stoisk Kiermaszu

Pokonkursowa wystawa prac

Wigilijne spotkanie 
w Domu Technika
Jest już tradycją, że w dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, w sali konferencyjnej Domu 
Technika NOT, spotykają się przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń naukowo-technicznych 
regionu radomskiego ze swoimi gośćmi. Przy okazałej choince i stole zapełnionym wigilijnymi 
potrawami, przed i podczas tradycyjnego przełamywania się opłatkiem, uczestnicy składają 
sobie życzenia. A potem smakują poświęcone potrawy i analizują w węższych gronach kończący 
się kolejny pracowity rok.

Gościem szczególnym tych spo-
tkań jest ordynariusz diecezji ra-
domskiej. Od kilkunastu lat tę ka-
płańską posługę pełni ks. bp Henryk 
Tomasik. W modlitwie poprzedzają-
cej poświęcenie potraw, przywołuje 
on ewangeliczny przekaz o proroku 
Izajaszu, który około 700 lat przed 
narodzeniem Jezusa zapowiedział 

Po tradycyjnym akcie przełamywania 
się opłatkiem i przekazywania sobie 
wzajemnie życzeń, przekazywali 
je publicznie kolejni goście, m.in. 
Wojciech Barankiewicz, przedsta-
wiciel Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, w imieniu 
prezydenta Radosława Witkowskie-
go – wiceprezydent Radomia Jerzy 

Zawodnik, a starosty Mirosława Śli-
fi rczyka – członek Zarządu Powia-
tu Radomskiego, Henryk Słomka. 
Smakowaniu potraw towarzyszyły 
nastrojowe melodie kolęd w wyko-
naniu akordeonisty Karola Bauera. 
Wytrwali uwidocznili uczestnictwo 
w spotkaniu wigilijnym na pamiąt-
kowej fotografi i.  (M.K.)

Gospodarze witają ks. bpa Henryka Tomasika

Dyrektor Waldemar Fabirkiewicz dziękuje chórowi za kolędy

Ks. bp Henryk Tomasik i prof. UTH Krzysztof 
Śmiechowski życzą sobie radosnych Świąt Smakowanie wigilijnych potraw

nadejście Mesjasza. W imieniu 
gospodarzy, ks. biskupa Henryka 
Tomasika i jego sekretarza ks. dra 
Tomasza Herca powitał prof. dr hab. 
inż. Janusz Dyduch, przekazując na-
stępnie mikrofon mgr inż. Walde-
marowi Fabirkiewiczowi, dyrektoro-
wi RFSNT. Poprosił on żeński chór 
CAPANELLA, pod przewodnic-

twem Marii Wrzesińskiej, o zaśpie-
wanie kolęd. Chór stworzył nastrój 
prawdziwie wigilijny. Po krótkiej 
modlitwie ks. biskup poświęcił po-
trawy przygotowane przez gastro-
nomów z restauracji „Bolek i Lolek”
z ul. Struga 60, laureata II nagrody 
w kategorii innowacje na tegorocz-
nych Radomskich Dniach Techniki. 



5KOZIENICE

www.kozienice.pl

Wigilia mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej
Tegoroczna kozienicka wigilia nie była ani śnieżna, ani mroźna, ani nawet mokra, wbrew obawom. Aura 
spojrzała łaskawym okiem na organizatorów i uczestników IX Wigilijnego Spotkania Mieszkańców Ziemi 
Kozienickiej, którego patronami byli burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung, proboszcz parafi i pw. Św. Rodziny ks. dziekan Władysław Sarwa, proboszcz parafi i pw. 
Świętego Krzyża ks. kanonik Kazimierz Chojnacki i prezes Zarządu Enea Wytwarzanie Krzysztof Figat.

W świąteczny klimat wpro-
wadziła licznie zgromadzonych 
mieszkańców Orkiestra Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz Chór 
BELCANTO. Z własnymi nastro-
jowymi i żywiołowymi adaptacjami 
kolęd z Podhala wystąpiła kapela 
folkowa Góralska Hora.

– Jesteśmy tutaj jedną wielka 
wspólnotą – powiedział burmistrz 
Tomasz Śmietanka. – Wspólnotą 
w wymiarze terytorialnym, samo-
rządowym i w wymiarze religij-
nym, bo nie byłoby świąt Bożego 
Narodzenia bez tego wymiaru re-
ligijnego. Bez tej wielkiej tajemnicy 
Bożego Narodzenia. 

Po krótkiej modlitwie odprawio-
nej przez ks. dziekana Władysława 
Sarwę i życzeniach świątecznych 
złożonych m.in. przez starostę 
Andrzeja Junga, swoimi refl eksja-
mi bożonarodzeniowymi podzielili 
się Radosław Zmitrowicz ks. biskup 
podolsko-kamieniecki i burmistrz 
Tomasz Śmietanka. 

– Osiem lat temu byłem tam 
w Betlejem, gdzie to wszystko 
się wydarzyło. To wszystko moż-
na sprawdzić, dotknąć, zobaczyć. 
Nikt, nawet ci, którzy są dalej od 
Boga, którzy są poszukujący, nie 
kwestionują narodzin Chrystusa. 
Narodziny Chrystusa zmieniły bieg 
historii. Zmieniły historię świata 
i nadal zmieniają. Zmieniają na do-
bre. Te dwa okresy, okres starotesta-
mentowy, gdzie egzekwowane były 
przede wszystkim sprawiedliwość 
i prawo i okres nowotestamentowy, 
gdzie Chrystus pokazał, że oprócz 
tych dwóch musi być jeszcze miłość 
i miłosierdzie. Musi być wybaczenie, 
musi być wyrozumiałość. Musi być 
poszukiwanie wspólnoty w różno-
rodności. To wszystko jest dla nas 
wielkim wyzwaniem. To wszystko 
jest aktualne, niezależnie od tego, czy 
jesteśmy w Kozienicach, w Nowym 
Jorku, czy w Puszczy Amazońskiej. 
To jest dla nas wielkie wyzwanie, któ-
remu powinniśmy sprostać. Życzmy 
sobie, abyśmy pamiętali o tej istocie. 
O przekazie właśnie nowo naro-
dzonego Chrystusa, który cały czas 
przypomina nam „Nie patrz tylko 
na siebie. Patrz na całą wspólnotę. 
Buduj relacje. Buduj mądrą przy-
szłość. I wtedy naprawdę świat 
będzie piękniejszy i radośniejszy”. 
Życzmy sobie tego, żebyśmy w te 
święta tego dostarczyli. Jesteśmy
w różnych sytuacjach. Rodzinnych 
i majątkowych. Osobistych i zawo-
dowych. Każdy ma swoje krzyże. Ale 
jedno nas łączy. Poczucie wspólnoty 
i pomocy wzajemnej. Pamiętajmy 
o tych, którzy potrzebują pomocy 
w czasie tych świąt. Pamiętajmy 
o tych, którzy są obok nas. Aby nikt 
w te święta nie czuł się samotny, 
opuszczony. Taki na marginesie ży-

cia społecznego. Życzmy sobie tego 
wszyscy, aby te święta upływały 
w naprawdę chrześcijańskiej, nowo-
testamentowej atmosferze. Radości 
i miłości, w pokoju i spokoju na nad-
chodzące święta, no i na cały nowy 
2018 rok – zakończył przesłanie 
burmistrz Śmietanka. 

 Coroczne spotkania mieszkań-
ców odbywają się na placu przed 
pływalnią „Delfin”. Jest tłoczno 
i gwarnie, a płonące koksowniki 
wprowadzają klimat domowego 
ogniska. Na licznych stoiskach wy-
stawiono, wyłożono i zawieszono 
nieprzebraną ilość ozdób choinko-
wych. Bombki, aniołki, łańcuchy 
i najróżniejsze świecidełka wabi-
ły oczy uczestników wigilijnego 
spotkania, tak samo jak ich nosy 
stoiska z najsmaczniejszymi po-
trawami. Gorące pierogi, łazanki, 
kapusta z grochem i wybór ciast, 
którego nie powstydziłby się żaden 
mistrz cukiernictwa. 

Jak co roku opracowaniem czę-
ści artystycznej zajął się Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klim-
czuka, a organizacyjnie i logistycz-
nie przygotowuje Urząd Miejski 
w Kozienicach wraz z podległymi 
jednostkami.

 JaL

Życzmy sobie, aby nadchodzące święta upływały w chrześcijańskiej atmosferze – powiedział 
burmistrz Tomasz Śmietanka

W świat popłynęła kolęda

Wspólną modlitwę celebrował ks. kanonik Kazimierz Chojnacki

Jak zwykle tłoczno było przy „żywej” stajence

Ozdoby choinkowe na stoiskach wabiły oko

Kolędę „Dzisiaj w Betelejem” zaśpiewał zespół „Mały Gospel”



6 Nr 140GMINA KOWALA

www.kowala.pl

Inwestycje 
dla ludzi
W gminie Kowala 2017 rok upływa pod znakiem inwestycyjnego 
ożywienia. Zaświadczają za tym fakty oraz potwierdzają – 
wójt Tadeusz Osiński i zastępca wójta – Dariusz Bulski.

Nowe drogi

Największy zakres wykonanych 
robót, zarówno pod względem fi -
nansowym, jak i rzeczowym, doty-
czy drogownictwa. Najwięcej, gdyż 
np. ponad pół miliona zł kosztowała 
tylko przebudowa 1. odcinka drogi 
gminnej Młodocin Mniejszy-Kąty. 
Choć obsługuje ona ruch lokalny, 
to ma styk z obecną krajówką, która 
po oddaniu do użytku obwodnicy 
zachodniej, stanie się drogą woje-
wódzką. Jej 530-metrowy odcinek 
o 5-metrowej szerokości jezdni 
i o nawierzchni asfaltowej oraz 
utwardzonych poboczach wydat-
nie poprawi sprawność przemiesz-
czania się, w tym bezpieczeństwo 
użytkowników.

Około 456 tys. zł nakładów 
(w tym 150 tys. zł wsparcia przez Za-
rząd Województwa Mazowieckiego) 
wymagała przebudowa drogi gmin-
nej prowadzącej przez Walentynów. 
Chodzi o odcinek o długości 473 mb, 
krzyżujący się z traktem wojewódz-
kim nr 733. Nawierzchnia i pobocza 
– podobnie. Jest też przydrożny rów 
odwadniający. Na 3. pozycji z kwotą 
332,6 tys. plasuje się 1496-metrowy 
odcinek drogi w Kowalówce. Ta od-
wodniona droga powadzi do posesji 
i pól uprawnych. Przebudowa drogi 
relacji Chomentów–Socha–Bardzice, 
w tej ostatniej miejscowości, 105-me-
trowym odcinkiem wchodzi na teren 
gminy Kowala. Z kolei niespełna 
90-metrowy odcinek drogi gminnej 
oddanej w Kosowie pozwoli skomu-
nikować z publiczną siecią dróg, obec-
nych i przyszłych właścicieli działek 
budowlanych w tej miejscowości.

 Rozpoczętym wspólnym przedsię-
wzięciem inwestycyjnym jest droga 
powiatowa Kowala-Młodocin. Gmi-
na Kowala dokłada radomskiemu 
starostwu 300 tys. zł do budowy od-
cinka długości 754 mb, czyli pokrywa 
1/5 kosztów całej inwestycji pro-
wadzonej przez Powiatowy Zarząd 
Dróg Publicznych w Radomiu.

Na remonty dróg przeznaczyła 
gmina Kowala w tym roku ponad 
543 tys. zł. Suma ta pozwoliła do-
prowadzić do pożądanego stanu 
nawierzchnię wielu odcinków dróg 
lokalnych, z gwarancją na 4 lata. 
W wyniku rozstrzygniętych we 
wrześniu przetargów, wyremonto-
wane zostały różnej długości odcin-

ki drogi prowadzących m.in. przez: 
Trablice, Kowalówkę i Kotarwice. 
Mniejsze remonty, tzw. Cząstkowe, 
zostały wykonane w Hucie Ma-
zowszańskiej Górnej, Romanowie, 
Rożkach, Parznicach, Ludwinowie 
i Zabierzowie, a także w wymienia-
nych już Kotarwicach i Trablicach.

Woda z kranu

Gmina Kowala jest co prawda 
zwodociągowana, lecz podłączy 
przybywa wraz z zabudową wzdłuż 
dróg prowadzących do poszczegól-
nych wsi. Pod koniec III kwartału 
został przekazany np. I etap sieci wo-
dociągowej polietylenowej długości 
178 mb, o średnicy zewnętrznej 110 
mm, ułożonej wzdłuż pierwszego 
odcinka drogi gminnej Trablice-Ko-
tarwice–Kowalówka. Wydłużany 
będzie w miarę postępu zabudowy. 
Z początkiem października zakoń-

Gospodarze gminy wspierają też rozwój sportu... ... i turystyki

Kowala widziana z… drona

czyły się też roboty instalacyjne 
1164-metrowego odcinka sieci wo-
dociągowej w Romanowie. Średnica 
wodociągu wynosi 160 mm, jako że 
będzie on wydłużany w miarę zago-
spodarowywania nowych działek. 
Projektowa długość przewodu wo-
dociągowego wynosi 801,5 mb.

Lepsze oświetlenie

W wyniku rozstrzygniętych we 
wrześniu i z początkiem grudnia 
przetargów wartości kilkuset tys. zł. 
znacznie poprawił się stan oświetle-

nia ulicznego w Kosowie i Augu-
stowie, przy drodze wojewódzkiej 
w Maliszowie, na odcinku drogi 
gminnej Rożki – Adamów, drogi 
w Kotarwicach i w otoczeniu placu 
zabaw w Kosowie.

Będzie nie tylko bezpieczniej

W Kowali zakończyły się właśnie 
roboty zewnętrzne i wewnętrzne 
budynku, w którym przed laty miał 
siedzibę posterunek policji. Na pod-
stawie podpisanego porozumienia, 
parter budynku z wyodrębnionym 

Gmina ma udział w budowie drogi powiatowej Młodocin-Kowala Sukcesywnie wydłuża się sieć wodociągowa

wejściem ponownie zagospodaruje 
Policja Państwowa. Natomiast I pię-
tro przeznaczone jest na pomiesz-
czenia biurowe Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wyremontowa-
ny budynek jest nowoczesny, speł-
niający wymagane standardy.

Szatnia z prawdziwego zdarzenia

Stadion sportowy w Kowali otrzy-
ma z początkiem 2019 roku szatnię 
z prawdziwego zdarzenia. Kosztuje 
sporo – 720 tys. zł. Zrealizowanie ta-
kiej inwestycji będzie możliwe dzięki 
dofi nansowaniu w wysokości 50% 
kosztów, uzyskanemu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  

  (M.K.), foto: www.kowala.pl

Samorząd gminy dba o zasłużonych mieszkańców. Uroczystość wręczenia prezydenckich medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  przekazujemy  Mieszkańcom Gminy 
i jej przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia sukcesów, radości i uśmiechu. 

Życzymy, by  Wigilia i spotkania w pozostałe świąteczne dni były wypełnione 
ciepłem rodzinnym, spokojem i refl eksją oraz zaowocowały wszystkim, co najlepsze 

w nadchodzącym Nowym 2018 Roku

Tadeusz Marczykowski 
Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bulski 
Zastępca Wójta Gminy

Tadeusz Osiński 
Wójt Gminy Kowala
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Wolanów
ciepła rodzinnego, wiele radości

i wzajemnej życzliwości,
a w Nowym Roku dużo sukcesów

zdrowia i pomyślności
życzą

Adam Gibała
Wójt Gminy Wolanów

Teresa Pankowska
Przewodnicząca Rady Gminy

Choinka zaświeciła się 
w Wolanowie
Odświętnie wystrojona choinka iskrząca się ozdobami, ułożone pod nią prezenty, ciche kolędy. 
To wszystko przenosi dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogaca w przeżycia, do których 
zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach.

Stało się już tradycją, że jedną 
z przedświątecznych grudniowych 
niedziel mieszkańcy gminy Wola-
nów lubią spędzać przed Urzędem 
Gminy. Na placu ustawiane są sto-
iska pełne choinkowych ozdób. 
Na stołach wabią smakowite ciasta 
i gorące dania. Również schody do 
Urzędu Gminy są w tym dniu mniej 
ofi cjalne. Zmieniają się w estradę, z 
której płynie w ten przedświąteczny 
czas kolęda. 

– Witam serdecznie wszystkich 
tak licznie przybyłych z terenu 
naszej gminy gości. Życzę wszyst-
kim państwu i młodzieży spokoj-
nych, wesołych świąt spędzonych 
w gronie najbliższych. Dzielenie 
się opłatkiem oraz śpiewanie ko-
lęd przy wigilijnym stole to sym-
bole wzajemnej jedności, miłości, 
pokoju. Pewnie dlatego z ochotą 
podejmujemy wszelki trud, aby w 
tym podniosłym dniu znaleźć się 
w gronie najbliższych, ale też osób 
starszych, samotnych, potrzebują-
cych naszego wsparcia i opieki. Ta 
właśnie myśl spowodowała, że po 
raz kolejny spotykamy się w na-
szej Gminie na wieczerzy wigilij-
nej. Życzę, żeby w nadchodzącym 
roku spełniły się państwa najskryt-
sze marzenia i żeby nie opuszczała 
was pogoda ducha – powiedział 
wójt Adam Gibała.

Również starosta powiatu ra-
domskiego, Mirosław Ślifirczyk 
złożył świąteczne i noworoczne 
życzenia, zaznaczając jednocze-
śnie że: – Święta to okres, w któ-

rym daje się prezenty. Chciałbym 
powiedzieć, że powiat radomski 
na najbliższej sesji będzie głoso-

Wójt Adam Gibała życzył spełnienia wszystkich marzeń Plac przed urzędem zapełnili mieszkańcy gminy

W tym przedświątecznym nastroju miło wysłuchać kolęd Zespół „Wolanianki”

wał nad budżetem na przyszły rok 
i że dla Gminy Wolanów znajdą 
się tam również prezenty. W przy-

szłym roku chcemy kontynuować 
budowę drogi w kierunku Fran-
ciszkowa oraz przebudowę drogi 
z Mniszka w kierunku Konar. Będzie 
realizowany drugi etap jej budowy, 
za duże pieniądze, bo przewidziano 
na niego ponad 4 mln zł. Myślę, że te 
informacje państwa ucieszą. 

Po modlitwie i, już mniej ofi -
cjalnych, wzajemnych życzeń 
z opłatkiem, na estradzie wystąpili 
artyści. Burzą oklasków powitano 
występ chluby gminy Wolanów, 
zespół „Wolanianki”, który jeszcze 
tego samego dnia wystąpił na estra-
dzie Urzędu Miejskiego w Radomiu 

na Gali Kolęd i Pastorałek. Po nich 
wystąpiły „Śnieżynki” ze Szkoły 
Podstawowej w Bieniędzicach. 
W kabaretowym stylu podopiecz-
ni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Młodocinie Większym przedsta-
wili „Święta u Daltonów” na moty-
wach znanej serii komiksów, której 
bohaterem jest szeryf z Dzikiego 
Zachodu Lucky Luke. Wiązankę 
kolęd zagrała i zaśpiewała kapela 
ludowa z Beniędzic.

Jak co roku, wszyscy doskonale 
się bawili, a i przekąsek nie zabra-
kło.

 Jacek Lombarski

„Śnieżynki” czyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym na Dzikim Zachodzie

Nie zabrakło również świętego Mikołaja z prezentami
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Gigantyczna inwestycja 
w Elektrowni Kozienice
Grupa Enea ofi cjalnie oddała do użytku nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice. 
To największa i najsprawniejsza jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w krajowej 
energetyce. Wartość inwestycji to 6,4 miliarda złotych brutto.

– Nowy blok zwiększy bezpie-
czeństwo energetyczne Polski, Po-
laków, a to jest jeden z absolutnych 
priorytetów. Priorytetów gospodar-
czych i priorytetów politycznych 
naszego rządu – podkreślił premier 
Mateusz Morawiecki podczas uro-
czystości oddania do użytku bloku 
energetycznego B11 w Elektrowni 
Kozienice.

Dobra dla środowiska

Szef rządu dodał, że jest zadowo-
lony z przyspieszenia prac budowla-
nych nowego bloku. Jak mówił, dwa 
lata temu, kiedy rozmawiał o tej in-
westycji m.in. z ministrem energii 
Krzysztofem Tchórzewskim, „było 
pewne zagrożenie co do opóźnienia”. 
Jak ocenił premier, to jest elektrow-
nia, która ma sprawność na poziomie 
45,6 proc. – „znacząco lepszą niż po-
przednie bloki energetyczne”.

Zaznaczył, że inwestycja jest tak-
że dobra dla środowiska i dobra dla 
Polski lokalnej, ponieważ węgiel do 
tej inwestycji, do tej elektrowni, do 
tego bloku jest dowożony z Bog-
danki, nie tak daleko stąd, a więc 
relatywnie niskie koszty dowozu tej 

energii i to też świadczy o tym, że 
dbamy o całość – mówił.

W tym kontekście premier zwró-
cił uwagę, że nowy blok energetycz-
ny będzie emitować zdecydowanie 
mniej CO

2
 do atmosfery, mniejsze 

będą też emisje tlenków azotu 
i tlenków siarki. Tym samym inwe-
stycja spełniać będzie wyśrubowa-
ne unijne normy.

– Jest ważne, by UE, KE rozu-
miały, że my też stajemy się coraz 
bardziej czyści z punktu widzenia 
emisji CO

2
, NO

x
, SO

x
. Jednocześnie 

chcemy też tę transformację pol-
skiej energetyki – na zasadzie jak 
najniższej emisji CO

2
 – przeprowa-

dzić w sposób bezpieczny i na ni-
skich kosztach dla polskiej gospo-
darki, tak żeby polska gospodarka 
była jak najbardziej produktywna, 
konkurencyjna z punktu widzenia 
kosztów energii – zauważył.

Kolejne inwestycje

Uczestniczący w wydarzeniu 
prezes Grupy Enea Mirosław Ko-
walik wyjaśnił, że nowy blok w Ko-
zienicach emitować będzie o jedną 
czwartą mniej dwutlenku węgla niż 

konwencjonalne elektrownie, które 
były budowane 20–30 lat temu. Do-
dał, że dzięki inwestycji Elektrownia 
Kozienice o jedną trzecią podniosła 
swoją moc (z 3 tys. MW).

Minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski zaznaczył na konferencji, 
że nowy blok jest pierwszą zakoń-
czoną inwestycją z dużej grupy in-
westycji energetycznych w Polsce. 
Podkreślił, że było to dzieło kapi-

tałochłonne i pracochłonne, budo-
wane przez pięć lat, a przy budowie 
pracowało ok. 200 fi rm.

Jak mówił minister, obecnie 
potrzeba regulacyjnych źródeł za-
silania, będziemy budowali elek-
trownię, w której paliwem ener-
getycznym będzie gaz pozyskany 
ze zgazowania węgla. Dodał, że 
będzie to pilotażowy program Enei 
i pierwszy taki blok na świecie. – 
Idziemy w kierunku nowatorskich 
rozwiązań i mam nadzieję, że temu 
podołamy – powiedział.

O inwestycji

Oddany ofi cjalnie we wtorek do 
użytku blok energetyczny na wę-
giel kamienny o mocy 1075 MW 
jest jedną z największych tego typu 
jednostek na świecie. W Polsce jest 
największym pojedynczym źródłem 
energii, z pozycji lidera zepchnie 
działający od 2011 roku blok na 

węgiel brunatny o mocy 858 MW 
w Elektrowni Bełchatów.

Nowy blok w Kozienicach do 
produkcji prądu będzie potrze-
bował 3 mln ton węgla rocznie. 
W trakcie normalnej pracy jednost-
ka spala 100 kg węgla na sekundę, 
a do dostarczenia zapasu paliwa na 
dobę potrzeba ponad trzech skła-
dów kolejowych.

Budowa bloku rozpoczęła się 
w 2012 roku, generalnym wyko-
nawcą zostało konsorcjum Mitsubi-
shi Hitachi Power Systems Europe 
i Polimex-Mostostal. Sprawność 
wytwarzania energii elektrycznej 
przekracza 45,5 proc, a wartość 
inwestycji to 6,4 mld zł brutto 
(5,1 mld zł netto).

Uruchomienie bloku pozwoli 
spółce Enea Wytwarzanie osiągnąć 
13-procentowy udział w produkcji 
energii elektrycznej w kraju. 

 źródło: radom24.pl

Hubalowa wigilia ma już jedenaście lat
Jedenaście lat to również jedenaście roczników szkolnych, 
uczniów, którzy w tym dniu byli na Bielawach. Maturzyści 
z pierwszej wigilii mają już 30 lat, rodziny, dzieci, ówcześni 
pierwszoklasiści stają do matury.

22 czerwca 2007 roku, w 110. 
rocznicę urodzin majora Hubala, 
na leśnej polanie, odsłonięty zo-
stał pomnik upamiętniający pobyt 
w leśniczówce Bielawy żołnierzy 
majora Hubala. To właśnie tutaj, 
w wigilię Bożego Narodzenia, spotka-
li się podkomendni majora Hubala 
i zasiedli do wigilijnej wieczerzy.

Od 2007 roku minęło już 11 lat. 
Z roku na rok w wigilijnym spo-
tkaniu „Hubalowej Rodziny”, na 
zaproszenie radomskiego „Hubala” 

i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Łodzi, pojawia się co-
raz więcej osób i szkół. Tegoroczna 
wigilia nie odbyła się jednak na Bie-
lawach, ale przy szańcu w Anielinie, 
w miejscu śmierci majora Hubala. 
W tym roku przybyli na nią ucznio-
wie szkół z Brudzewic pow. Opocz-
no, Przydworzyc, pow. Kozienice, 
Aleksandrowa Kujawskiego, woj. 
Kujawsko-pomorskie, Bychawy, 
woj. lubelskie, Drzewicy, Kielc oraz 
radomskiego „Hubala”. Jak zwykle 

nie zabrakło ułanów nie tylko z Po-
świętnego, ale i z Radomia. 

Wartę honorową przy pomniku 
w szańcu pod Anielinem wystawi-
li uczniowie Liceum Kadetów RP 
w Lipinach pod dowództwem płk. 
Ryszarda Młodzianowskiego i ra-
domscy ułani.

Od wielu lat obecni są na wigilii 
druhowie z byłego Młodzieżowe-
go Kręgu Instruktorskiego ZHP 
im. Hubalczyków i członkowie 
Stowarzyszenia Weteranów Misji 
Pokojowych ONZ. 

Bardzo dużą grupę stanowią le-
śnicy, gospodarze tego terenu. Byli 
wśród nich: z-ca dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Łodzi Sławomir Nowicki 
oraz nadleśniczy Nadleśnictwa 
Opoczno Dawid Kosylak, które-
go pracownicy dbali o porządek 
i bezpieczeństwo podczas całego 
spotkania. Radomską Dyrekcję 
Lasów Państwowych reprezentował 
zastępca dyrektora Piotr Kacprzak.

Gospodarze spotkania Beata 
Jasek, dyrektor radomskiego „Hu-
bala”, wspomagana aktywnie przez 
Justynę Bujek, nauczycielkę historii 
oraz z-ca dyrektora RDLP w Łodzi 
Sławomir Nowicki przywitali przy-
byłych uczestników wigilii, dzię-
kując im jednocześnie za pamięć 
o żołnierzach majora Hubala 
i obecność w tym miejscu od tak 
wielu lat. W krótkich słowach Piotr 
Kacprzak przypomniał uczniom hi-
storię Bielaw. Po krótkiej modlitwie 
odprawionej przez ks. kapelana Ko-

ścioła Garnizonowego w Radomiu 
Stanisława Drąga podzielono się 
opłatkiem i ubrano choinkę. 

Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy przy po-
mniku w szańcu. Nieodłącznym ak-
centami wigilijnego spotkania jest 
„Hubalowa legenda” wykonana 
przez Cezarego Jawoszka.

 Jacek Lombarski

Malownicze wejście „kawalerii polskiej” w grudniowym klimacie Tradycyjne ubieranie choinki

Wigilijne spotkanie z młodzieżą poprowadziła Beata Jacek – dyrektor radomskiego „Hubala”, 
Sławomir Nowicki – z-ca dyrektora RDLP w Łodzi i ks. Stanisław Drąg
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Bank Spółdzielczy w Przysusze
ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha
tel: 48 675 22 42, fax: 48 675 23 71
e-mail: bank@bsprzysucha.pl; 
www.bsprzysucha.pl

Odkryj wartość jednej złotówki z nowym kontem
w Banku Spółdzielczym w Przysusze
W ramach „Konta za Złotówkę”, otrzymujesz:

 prowadzenie rachunku ROR bez wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów

 aplikację mobilną Portfel SGB, nowoczesną aplikację do codziennego bankowania, która dostępna jest na urzą-

dzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOs (Apple). Aplikacja umożliwi posiadaczowi rachunku na szybkie 

sprawdzenie dostępnych środków na koncie oraz historii ostatnich operacji dokonanych kartą. 

 kartę zbliżeniową Mastercard® bez opłat za jej wydanie i użytkowanie, a także bez potrzeby dokonania minimalnej 

liczby i wartości transakcji

Dodatkowo Bank nie naliczy opłaty za wypłatę gotówki:
 z niemal 4 tys. bankomatów w całej Polsce wchodzących w skład Spółdzielczej Sieci Bankomatów

  z bankomatów za granicą.

To atrakcyjne konto, możesz założyć w Naszym Banku, za symboliczną złotówkę miesięcznie. Nie zwlekaj i zapytaj 

w jednej z naszych placówek o ofertę i ciesz się każdego dnia wygodnym kontem w Banku Spółdzielczym w Przysusze!

Bank Spółdzielczy w Przysusze zaprasza do swoich placówek w Przysusze, Drzewicy, Rusinowie, 
Gielniowie, Potworowie, Klwowie, Wieniawie, Wolanowie, Odrzywole, Nowym Mieście nad Pilicą, Gowarczo-
wie, Borkowicach.

Alwis & Secura, fi rma od lat two-
rzona przez ludzi związanych z branżą 
fi nansowo-ubezpieczeniową, gdzie za 
podstawę wszelkich działań przyjmu-
je się racjonalne podejście do potrzeb 
Klientów. Stąd oferowanie produktów 
fi nansowych, jako w zasadzie sztan-
darowy kierunek działania. Pomysł 
realizowany od samego początku 
w ramach agendy Alwis Finanse, sta-
nowi poszerzenie oferty dla Klienta. 
Zajmuje ważne miejsce w strukturze 
Alwis & Secura – to istotny element 
wsparcia sprzedaży ubezpieczeń.

Alwis Finanse posiada szeroką gamę 
produktów fi nansowych i form około-
bankowych (np. punkty przyjmowania 
opłat) kierowanych do Klienta indywi-
dualnego, jak i instytucjonalnego.

Produkty bankowe w stałej ofercie 
dla Klienta, to różnego rodzaju kre-
dyty komercyjne, w tym m.in. kredy-
ty samochodowe na sfinansowanie 
kosztów nabycia samochodu nowego 
lub używanego do wartości rynkowej 
określonej w dokumencie sprzedaży. 

W ofercie różne formy leasingu 
– także dla nowo powstałych fi rm – 
umożliwiające fi nansowanie inwesty-
cji bez angażowania dużych środków 
własnych. Przedmiot umowy leasingu 
(środki transportu, maszyny, urzą-
dzenia, itp.) pozostaje własnością le-
asingodawcy, leasingobiorca płacąc 
opłaty leasingowe wykorzystuje go 
do swoich celów gospodarczych.

Pożyczki gotówkowe dedykowa-
ne specjalnie naszym Klientom do 
80 000 zł nawet na 72-miesięczny 
okres kredytowania oraz jednoratalne 
(chwilówka na 30 dni) bądź wielora-
talne na okres 6–12 m-cy.

Sprzedaż usług i towarów na raty, 
to oferta dla osób fi zycznych, w ra-
mach której większość produktów 
i usług można zakupić na raty poprzez 
sieć sprzedawców współpracujących 
z Alwis & Secura.

Szczególną pozycję zajmuje sprzedaż 
ubezpieczeń na raty – aby ułatwić pro-
ces zakupu ubezpieczeń, Alwis Finanse 
stworzył nowy produkt umożliwiający 

rozłożenie płatności składki na raty, któ-
ry już od wielu lat z powodzeniem funk-
cjonuje na rynku. Krótka i uproszczona 
procedura, brak prawnego związku 
z zakładem ubezpieczeń (ubezpieczenie 
rozliczane jest z zakładem ubezpieczeń 
jako gotówkowe, z jednorazową opłatą 
całej polisy), to nasza przewaga. Dla 
wygody Klienta, ta bardzo atrakcyjna 
propozycja umożliwia finansowanie 
każdego zawartego ubezpieczenia, ze 
składką płatną nawet w 12 ratach.

Ograniczenie formalności do mini-
mum i bardzo korzystne warunki spra-
wiają, że jest on dostępny dla każdego 
Klienta przy zawieraniu ubezpieczeń 
życiowych, majątkowych, komunika-
cyjnych, rolnych i innych, z możliwo-
ścią rozszerzenia zakresu ubezpiecze-
nia o nowe ryzyka. To najlepszy system 
sprzedaży ubezpieczeń na raty – Klient 
otrzyma ofertę, która będzie bardziej 
atrakcyjna cenowo niż standardowa 
z zakładu ubezpieczeń – to nowator-
skie rozwiązanie jest korzystne dla 
każdej ze stron umowy ubezpieczenia.

Alwis & Secura – RATY, to dobre 
uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej!

Szanowni Państwo,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości i nadziei,
skłaniają do patrzenia z optymizmem w przyszłość.

W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu
wielu sukcesów w pracy zawodowej i zadowolenia w życiu osobistym.

Andrzej Pakuła
Dyrektor Oddziału w Radomiu

Alwis & Secura Sp. z o.o.

Wacław Migacz
Prezes Zarządu

Alwis & Secura Sp. z o.o.
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Kobieta (również emerytka) 
do dozoru i sprzątania, na stałe. 

Mieszkanie służbowe. 
Kom. 602 288 226. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 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@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe 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 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.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, jasie-
niec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 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

 Starostwo Powiatowe 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@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, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe 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, 
urzad@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

 Starostwo Powiatowe 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, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.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_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@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, 
przewodniczacy@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: wierzbica@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

 Starostwo Powiatowe 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@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@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, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.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

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.
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rsm@grupaazoty.com 

nawozy.eu

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ZAKŁAD OBROTU ROLNEGO MARIAN BICZ
UL. PUŁAWSKA 135 26-700 ZWOLEŃ

tel. 48 676 3771

zorbicz@onet.pl  |  www.zorzwolen.pl
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 Na uroczystość otwarcia Centrum Rehabilitacji i Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie 
przybyli licznie gospodarze sąsiedzkich gmin. Byli wśród nich m.in. wójt Garbatki-Letnisko 
Robert Kowalczyk z sekretarz gminy Teresą Fryszkiewicz oraz wójt gminy Gniewoszów Mar-
cin Szymon Gac. Z podziwem oglądali nową siedzibę Centrum i życzyli wójtowi Tomaszowi 
Adamcowi następnych tak spektakularnych inicjatyw.

 Radny powiatu radomskiego Marian Wikło z przyjemnością uczestniczy w spotkaniach 
z młodzieżą szkolną, tym bardziej, jeżeli takie organizowane są przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Radomiu. Do „odblaskowej wyprawki” dla uczniów ze szkoły w Lesiowie 
dołączył jeszcze życzenia szerokiej i bezpiecznej drogi do szkoły oraz upominki.

 Życzenia życzeniami, obiet-
nice obietnicami, ale najlepiej 
porozmawiać o szczegółach 
w kuluarach. Wójt Wolanowa 
Adam Gibała na gminnej Wigilii 
dopytał o szczegóły, obiecanych 
przez starostę powiatu radom-
skiego Mirosława Ślifirczyka, 
środków w przyszłorocznym 
budżecie na przebudowę dróg 
do Franciszkowa i Konar.

 Bez dużego w Radomiu rozgłosu, tuż za 
gminą Jedlnia-Letnisko, nowocześnieją Pionki. 
W siedzibie radomskiej Delegatury Urzędu Mar-
szałkowskiego, Rafał Rajkowski Członek Zarządu 
Woj. Mazowieckiego, podpisał z samorządowca-
mi Pionek umowę o przyznaniu miastu 5,3 mln 
zł dotacji unijnej, z przeznaczeniem na renowację 
Stawu Górnego i jego otoczenia. Burmistrz Ro-
muald Zawodnik poinformował, że w Pionkach 
realizowane są ważne inwestycje. Miasto i jego 
okolice, podobnie jak sąsiednie gminy – Garbat-
ka-Letnisko i Jedlnia-Letnisko ma też zdrowy, 
leśny klimat. Władze miejskie stawiają więc także 
na rozwój turystyki. Rafał Rajkowski, zagadnięty 
czy jest to ostatni z prezentów świątecznych, od-
rzekł, że z wręczanych przed świętami tak, lecz 
przed zakończeniem roku będą podpisywane 
kolejne umowy. Więcej – innym razem.

 Powiat radomski nie dorównuje co prawda jeszcze liczbą mieszkańców miastu Radom, 
lecz… kto wie. W demografi i trzy czwarte jego stanu już osiągnął, a w sąsiednich z Radomiem 
gminach ludności przybywa. Miejsce powiatu radomskiego w ścisłej czołówce krajowej pod 
wglądem ludnościowym i obszaru, też wiele sugeruje. Dlatego po wystąpieniu wiceprezydenta 
Radomia Jerzego Zawodnika, uczestnicy spotkania wigilijnego w NOT z uwagą wysłuchali też 
mgr inż. Henryka Słomkę, od wielu kadencji radnego i Członka Zarządu Powiatu Radomskiego. 
Z upoważnienia starosty Mirosława Ślifi rczyka podziękował inżynierom i technikom zrzeszonym 
w RFSNT i jej szefom za wkład w rozwój gospodarczy ziemi radomskiej, życzył spokojnych, 
rodzinnych świąt i pomyślności w Nowym 2018 Roku. Więcej o spotkaniu wigilijnym w NOT 
na str.  8.

 W wigilijny wieczór miło po-
rozmawiać nie tylko o planach 
powiatowych, ale i o tych miejsko-
-gminnych. Taką rozmowę zaob-
serwowaliśmy jeszcze przed roz-
poczęciem wigilijnego spotkania 
mieszkańców ziemi kozienickiej. 
Gawędzili ze sobą starosta Andrzej 
Jung i burmistrz Tomasz Śmietanka. 
Nie nadstawialiśmy jednak ucha.

 Podczas niedzielnego, trzeciego 
już z kolei, dorocznego kiermaszu 
organizowanego przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, burmistrz Andrzej 
Moskwa i przewodniczący Rady Miej-
skiej w Iłży Józef Skrobisz oraz radni 
wręczali puchary, dyplomy i upomin-
ki laureatom Konkursu na Świątecz-
ne Ozdoby Bożonarodzeniowe 2017. 
Więcej na str.  8.

 Burmistrz Zwolenia Bogu-
sława Jaworska, na naszą proś-
bę, zademonstrowała działanie 
jednego z urządzeń rehabilita-
cyjnych, w które wyposażono 
Centrum Rehabilitacji w gmi-
nie Policzna. Pani burmistrz 
życzymy zdrowia, a urządzeniu 
jak najdłuższego działania ku 
pożytkowi mieszkańców gminy.
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