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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

FIRLEJ NICZYM PALMIRY
Pamięć i hołd oddany kilkunastu tysiącom osób roz-
strzelanych na Firleju przez  hitlerowskiego okupanta 
przybrał formę realizacji projektu zgłoszonego do 
Budżetu Obywatelskiego. Został  odnowiony pomnik 
i kwatery. – Chcemy, aby to miejsce było dla najmłod-
szych radomian miejscem refl eksji – mówił 30 paździer-
nika podczas  briefi ngu  wiceprezydent  Karol Semik.

Pomnik  na Firleju  został  wznie-
siony  w 1975 roku dla uczczenia 
osób zamordowanych przez hi-
tlerowców. Firlej porównywany 
z podwarszawskimi Palmirami był  
miejscem kaźni  Polaków, Żydów 
i  przedstawicieli innych narodo-
wości w  okresie od 4 kwietnia 
1940 roku do 13 stycznia 1945 
roku. Badacze okresu okupacji sza-
cują, że w masowych egzekucjach 
postradało tu życie od 12 tysięcy 

do 15 tysięcy osób. Najstarsi Czy-
telnicy Tygodnika Radomskiego 
pamiętają być może nadesłany do 
polskich władz w Niemczech  list 
jednego z oprawców hitlerowskich 
podradomskiego chowu. Napisany 
po polsku trafi ł do więźnia Majdan-
ka, kombatanta, lekarza Zacheusza 
Pawlaka, autora książki wspomnie-
niowej „Przeżyłem”. List zawierał 
zwierzenia członka hitlerowskiej 
załogi Firleja, u którego po latach 

pojawiły się wyrzuty sumienia. 
Opisał w nim zdarzenie, jak to sa-
mochód wiozący  więźniów na roz-
strzelanie zabuksował na piaszczy-
stej drodze, prowadzącej do lasku 
na Firleju. Niemieccy konwojenci 
ściągnęli ze skrzyni samochodowej 
jednego z więźniów i zmusili go do 
położenia się pod buksujące koła 
wozu. Kierowca samochodu przeje-
chał przez nieszczęśnika, by zdążyć 
uśmiercić w wyznaczonej godzinie 
również pozostałych więźniów.

Wzniesiony na Firleju monument 
w formie trzech krzyży, umieszczo-
nych na kompozycji kamiennych 
podestów był już bardzo  zniszczony. 
Jego remont przybrał formę renowa-
cji skorodowanych elementów zbro-
jenia i uzupełnienia ubytków beto-
nowych. Konieczny był też ponowny 

montaż elementów kamiennych 
wzniesienia, na którym stoi po-
mnik oraz  prowadzących do 
niego schodów.

Latem tego roku zostały też 
odnowione kwatery wojenne. Na 
spłaszczonych przez czas mogi-
łach, wykonano nowe kamienne 
obrzeża i postawiono ponad 100 
nowych granitowych krzyży. Uło-
żono też nowe płyty chodnikowe. 

Przeprowadzony w tym roku 
remont pomnika i kwater wo-
jennych na cmentarzu przy 
ul. Ofi ar Firleja kosztował około 
750 tysięcy złotych. 

Na zdjęciach Święto Zmar-
łych w  Nekropolii Firlej oraz 
na cmentarzach parafialnych 
w Tczowie i Kazanowie. 

 (M.K.)

Na 
cmentarzu 
w Tczowie

Mauzoleum 
BCH 

w Kazanowie
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Organizujemy transport i zakwaterowanie

Radom, ul. 25 Czerwca 34, 
tel. 48 386 92 35, 727 010 119 

www.remax-praca.plwww.remax-praca.pl

Kwesta na radomskim cmentarzu

Zebrano 
ponad 36 tys. zł
Tegoroczna, trzydniowa, listopadowa kwesta na radomskim cmentarzu rzymsko-
katolickim w Radomiu, przyniosła dochód w wysokości ponad 36 tys. zł. 
– Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego 
składa podziękowanie za wszystkie datki, które trafi ły na odnowę zabytkowych 
nagrobków – mówi Sławomir Adamiec.

W  czasie listopadowych świąt, 
prawie na wszystkich zabytkowych 
nekropoliach polskich prowadzo-
ne były kwesty, z których środki, 
podobnie jak w Radomiu, przezna-
czane są na ratowanie bezcennych 
zabytkowych nagrobków.

Od 25 lat Społeczny Komitet 
Ochrony Zabytkowego Cmentarza 
Rzymskokatolickiego w Radomiu 
prowadzi kwesty na najstarszej, 
207-letniej nekropolii Radomia. 
W czasie 25 lat istnienia, Komitet 
uzyskał kwotę bliską 700 tys. zł. 
Rekordowe pod względem uzyska-
nych sum, były m.in. listopadowe 
kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł, 

2018 roku – 41 tys. zł i 2014r. – 
40 tys. zł. oraz w 2016 r. – 33 tys. zł.

– Komitet i parafi a św. Wacława, 
zarządca zabytkowej nekropolii 
w Radomiu dziękuje wszystkim, któ-
rzy choćby najmniejszą sumą wsparli 
renowację najstarszych i najpiękniej-
szych pomników na naszej zabytko-
wej, radomskiej nekropolii. W tym 
roku uzyskaliśmy ponad 36 600 zł. 
To znakomity wynik, który pozwoli 
nam na uzupełnienie płatności za 
tegoroczne prace oraz podjęcie ko-
lejnej renowacji w roku 2020. Szcze-
gólną wdzięczność kierujemy do wo-
lontariuszy zbierających darowizny, 
w tym młodzieży radomskich szkół. 
Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi 
zarządcy – parafi i św. Wacława, przez 
ostatnie lata stał się nie tylko pięk-
nym przykładem pamięci o bliskich 
zmarłych, ale również o materialną 
i duchową wartość sztuki cmentar-
nej, czego świadectwem są m.in. 
wyniki dorocznych kwest Komitetu 
– podsumowuje Sławomir Adamiec, 
zastępca przewodniczącego Zarządu 
SKOZCR w Radomiu.

W  2019 roku, Komitet poddał 
renowacji dwa kamienne, dziewięt-
nastowieczne pomniki: Emilii z Wol-
skich Targowskiej oraz rodziny Beł-
kowskich i Napiórkowskich. Łączny 
koszt prac to ponad 85 tys. zł. Prace 
konserwatorskie wykonała pracow-
nia Grzegorza Świerczyńskiego.

Na radomskiej nekropolii znaj-
duje się ponad 300 zabytkowych 
nagrobków, wpisanych do rejestru 
zabytków woj. mazowieckiego, 
z czego wiele z nich czeka na pil-
ne prace konserwatorskie. Dzięki 
ofi arności społecznej, część z nich 
udaje się każdego roku podda-
wać pracom renowacyjnym. Na 
radomskim cmentarzu pochowa-
nych jest ponad 200 tys. zmarłych, 
wśród których spoczywają m.in.: 
żołnierze napoleońscy i Królestwa 
Polskiego, powstańcy styczniowi, 
legioniści Piłsudskiego, żołnierze 
z  kampanii wrześniowej i  czasu 
okupacji, w tym gen. Wł. Andersa, 
którzy walczyli pod Monte Cassino 
i po powrocie do Polski zmarli na 
Ziemi Radomskiej.

Tutaj pochowani są również 
m.in.: malarz batalista Józef Brandt, 
major T. Brzęk-Osiński, dr Teofi l 
Rewoliński – doktor medycyny i in-
spektor Urzędu Lekarskiego, wy-
bitny Senator II RP Maciej Glogier 
i doktor Ludwik Przybyłko, Stani-
sław Wierzbicki – znany restaurator 
Królestwa Polskiego i II Rzeczypo-
spolitej; biskup sandomierski Paweł 
Kubicki – sufragan sandomierski, 
autor wielu dzieł historycznych, 
wychowawca szeregu pokoleń ka-
płańskich oraz biskupi radomscy: 
Edward Materski i Stefan Siczek.

 źródło: radom24.pl

Ruszyła ogrzewalnia 
dla osób bezdomnych
Od 1 listopada czynna jest ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ulicy Słowac-
kiego 188. Kontener już stoi na placu przed schroniskiem dla bezdomnych. Osoby 
potrzebujące znajdą w nim schronienie w chłodne noce. W ubiegłym roku z tej 
formy wsparcia skorzystało 65 osób. Ogrzewalnia będzie czynna do 30 kwietnia.

Osoby będą mogły przebywać 
w ogrzewanym kontenerze wypo-
sażonym w sanitariaty (umywalki, 
prysznic i wc) od godziny 18:00 do 
8:00. Jest to pomieszczenie w stan-
dardzie ogrzewalni, wyposażone 
w krzesła.

Pracownicy schroniska oferują 
też gorącą herbatę oraz w razie po-
trzeby czystą odzież, ręcznik i środ-
ki czystości. Każda chętna osoba 
otrzyma skierowanie do jadłodajni 
na ciepły posiłek. Ponadto mogą się 
oni zgłaszać się o świadczenia z po-
mocy społecznej.

Jednocześnie w pomieszczeniu 
noc może spędzić 25 osób (w po-

przednim sezonie najwięcej 
było 14 panów). Przyjmowane 
będą wyłącznie osoby trzeźwe, 
zdrowe, sprawne, których stan 
zdrowia nie zagraża ani im sa-
mym, ani innym.

W minionym sezonie zimo-
wym z  noclegu w  ogrzewalni 
prowadzonej przez Schronisko 
dla Bezdomnych skorzystało 
65 osób. Przed sześć miesięcy 
w kontenerze zapewniono 954 
noclegi. Według ogólnopolskie-
go badania osób bezdomnych, 
które odbyło się w lutym, w Ra-
domiu przebywają 242 osoby 
bezdomne.

 źródło: radom24.pl

Budowa na XV-leciu 
już wkrótce
Niebawem rozpocznie się budowa nowego układu komunika-
cyjnego w rejonie ulic Bema, Sowińskiego i Jasińskiego.

Przetarg na wykonanie prac wy-
grała fi rma Zbig-Bet z  Radomia, 
której oferta opiewała na prawie 
2 mln 650 tys. złotych.

Wykonawca będzie miał za zadanie 
budowę nowych dróg, skrzyżowań, 
chodników i  wyniesionych przejść 
dla pieszych. Powstaną także postu-
lowane podczas konsultacji społecz-
nych miejsca postojowe. Zostanie też 

zamontowane nowe oświetlenie. Ten 
etap prac potrwa do lipca 2021 roku. 
Po ich zakończeniu planowane jest 
rozpoczęcie prac w centralnej części 
placu, który ma się stać terenem rekre-
acyjnym. Znajdzie się tam m.in. plac 
zabaw, ławki i inne elementy tzw. ma-
łej architektury. Planowane są także 
nasadzenia drzew i krzewów. 

 UM Radom



3GMINA KOWAL A

www.kowala.pl

Rozwój polepsza 
warunki życia 
mieszkańców

Kowala Stępocina rozwija się systematycznie jak wiele gmin położonych 
w sąsiedztwie dużych miast. Pod względem powierzchni zajmuje ona 
tylko 4,88% obszaru powiatu radomskiego.

Za to pod względem zaludnienia, 
sięgającego 12 tysięcy osób, wskaź-
nik ten zbliża się do 10%. Najbar-
dziej zaludniona jest przy tym nie 
stołeczna Kowala (637 mieszkań-
ców), lecz miejscowości położone 
najbliżej Radomia lub przy trak-
tach prowadzących na południe: 
Trablice (1602), Ludwinów (729), 
Parznice (882), Kosów (710), Ma-
zowszany (620). Podany stan doty-
czy końca ubiegłego roku. Z tej racji 
pod względem ilości działek biją na 
głowę gospodarstwa rolnicze.

 Podmiejski charakter gminy 
wpływa też na rodzaj realizowa-
nych inwestycji. Dzięki , od ponad 
30 lat, działającemu samorządowi 
gminy Kowala, nakłady inwesty-
cyjne systematycznie zwyżkują. 
W  bieżącym roku wartość zre-
alizowanych zadań kapitałowych 
wyniesie około 7,5  mln zł, choć 
w  poprzednim roku wyborczym, 
z natury sprzyjającym inwestycjom, 
były one o ponad milion zł niższe.

Wójt Gminy Kowala Dariusz 
Bulski potwierdza, że kończący 
się za kilka tygodni 2019 rok jest 
bardzo pracowity pod względem 
wykonanych zadań inwestycyj-
nych. Realizowane inwestycje nie 
są może wielkie w przeliczeniu na 
złotówki, lecz bardzo potrzebne 

mieszkańcom. Największym przed-
sięwzięciem jest rozpoczęta w tym 
roku i rozłożona na trzy lata budo-
wa sali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w  Młodoci-
nie Mniejszym. I etap obejmujący 
tzw. stan surowy jest już bardzo 
zaawansowany. Wyłącznie wysił-
kiem fi nansowym gminy budowa-
na jest świetlica wiejska w Ludwi-

Zmodernizowana droga w Hucie Mazowszańskiej

nowie. Przekazanie jej do użytku 
mieszkańcom nastąpi z początkiem 
przyszłego roku. Kompletowana 
jest dokumentacja na przygotowy-
wany przetarg dotyczący budowy 
świetlicy wiejskiej w  Maliszowie. 
Roboty budowlane ruszą z począt-
kiem przyszłego roku. 

Jeżeli chodzi o  drogi, to za-
kończył się drugi, końcowy etap 
przebudowy drogi powiatowej 
Augustów – Krychnowice. Gmina 
Kowala wspomogła tę inwestycję 
sumą 200 tys. zł. Przekazała też 
mieszkańcom fragment zmoder-
nizowanej drogi w Hucie Mazow-
szańskiej. Zakres wykonanych prac, 
wartości 129 152,71 zł, obejmował: 
przebudowę 165-metrowego od-

Budowa sali sportowej przy PSP w Młodocinie Mniejszym

cinka istniejącej jezdni tj. jej po-
szerzenie oraz zmianę nawierzchni 
z destruktu asfaltowego na beton 
asfaltowy, uformowanie i umocnie-
nie kruszywem łamanym poboczy 
oraz istniejących zjazdów, jak też 
odmulenie rowów odwadniających. 
Ułatwi to jazdę od skrzyżowania do 
Huty Mazowszańskiej i na odwrót, 
czyniąc ją bezpieczniejszą. Nieco 
wcześniej zostały oddane do użytku 
drogi w Grabinie i Kosowie, wyko-
nane w ramach unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Bezpieczeństwu mieszkańców 
sprzyjać będą też nowe punkty 
oświetleniowe zainstalowane w Ko-
wali Kolonii i Parznicach oraz przy-
gotowywane kolejne. Zakończone 

roboty wodociągowe wartości 
1  miliona zł dotyczyły doprowa-
dzenia sieci i przyłączy do nowych 
posesji i działek m.in. w Trablicach, 
Kowali, Dąbrówce Zabłotniej, Mło-
docinie Mniejszym i Rożkach. War-
to przypomnieć, że program wodo-
ciągowania gminy, jako taki, został 
już dawno sfi nalizowany. 

Na ukończeniu są prace termo-
modernizacyjne budynku przed-
szkola w Kowali. Kosztowały gminę 
450 tys. zł. 

Wykonana została też termo-
modernizacja strażnicy OSP 
w Bardzicach. W tym roku będzie 
sfi nalizowany w ramach tzw. syste-
mu składkowego zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Ruda Mała. Kwotę 
250 tys. zł na ten cel przeznaczyła 
Gmina Kowala, 100 tys. zł prze-
kazał Urząd Marszałkowski woje-
wództwa mazowieckiego. Braku-
jące udziały wyasygnują Komenda 
Główna Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

Samorząd gminy Kowala prze-
znaczył kwotę 50 tys. zł na wy-
posażenie sali informatycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Mazowszanach. W dwóch świe-
tlicach oraz w Domu Pamięci ks. 
Kotlarza w Pelagowie znajdą zasto-
sowanie użyteczne energetycznie 
instalacje fotowoltaiczne.

Wiele pożytecznych zadań inwe-
stycyjnych mniejszej wartości jest 
realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego oraz Stowarzyszenia 
LGD ,,Wspólny Trakt”.   (M.K.)

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w m. Bardzice

Przebudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów Wyposażenie Sali informatycznej w PSP w Mazowszanach
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Ważne decyzje radnych 
Powiatu Radomskiego
W poniedziałek, 28 października, odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu, podczas 
której radni niemal jednomyślnie podjęli szereg uchwał. Przyjęto Kartę Praw 
Rodziny Powiatu Radomskiego, a także program „Bezpieczny Powiat Radomski”. 
Ponadto został przedstawiony raport o stanie powiatowej oświaty oraz informa-
cja o stanie przebudowy dróg w 2019 roku. Radni dyskutowali również na temat 
przekazania fragmentów dróg powiatowych poszczególnym gminom.

Pierwszą z  uchwał, które rad-
ni przyjęli jednogłośnie, był Po-
wiatowy Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i  Po-
rządku Publicznego pod nazwą 
„Bezpieczny Powiat Radomski” 
na lata 2020–2021. Program zakła-
da między innymi rozmaite akcje 
i działania profi laktyczne, skiero-
wane do seniorów, dzieci i  mło-
dzieży, uczestników ruchu dro-
gowego, a  także lokatorów. Będą 
one realizowane z pomocą takich 
partnerów, jak policja i  straż po-
żarna oraz instytucji zajmujących 
się szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem publicznym.

Rodzina pod ochroną

Radni, również jednogłośnie, 
przyjęli uchwałę w sprawie przy-
jęcia Karty Praw Rodziny Powia-
tu Radomskiego. To dokument, 
który ma zapewnić transparent-
ność funkcjonowania powiato-
wych placówek oświatowych pod 
względem współpracy z  różnymi 
organizacjami pozarządowymi 
i programami, realizowanymi na 
terenie szkół. 

W  myśl uchwały, ostatnia nie-
dziela maja będzie ogłoszona 
„Dniem Rodziny Powiatu Radom-
skiego”, a z  tego tytułu na terenie 
powiatu zostanie zorganizowany 
duży festyn rodzinny. Starostwo 
Powiatowe w  Radomiu będzie 
również promować lokalne fi rmy, 
przyjazne rodzinie. Karta wprowa-
dza również nowe standardy obsłu-
gi matek z małymi dziećmi w Sta-
rostwie Powiatowym w Radomiu 
oraz podległych mu jednostkach, 
a wśród nich na przykład wydziele-
nie miejsc do karmienia niemowląt 
oraz kącików zabawy dla młod-
szych dzieci.

Budowa dróg 
z 80% wsparciem

O realizacji inwestycji drogowych 
informowała Joanna Chojnacka, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Publicznych. Według niej, zdecydo-
wana większość zaplanowanych za-
dań zostanie zakończona do końca 
tego roku. Największe z nich to roz-
budowa dróg powiatowych: Młód-
nice – Jarosławice – Cerekiew – Ra-
dom o długości ponad 8,6 kilometra 
oraz Taczówek – Taczów – Milejo-
wice o długości ponad 6,6 kilometra 
wraz z budową ścieżek rowerowych. 
To jednocześnie największy projekt 
z funduszy unijnych w powiecie, re-
alizowany w partnerstwie z Gminą 
Miasta Radomia ramach tak zwane-
go projektu multimodalnego.

Podstawowym, bardzo korzyst-
nym dla samorządu, instrumentem 
fi nansowania modernizacji ciągów 
komunikacyjnych w powiecie jest 
Fundusz Dróg Samorządowych 
(FDS). Pierwszy nabór odbywał 
się na zasadach wcześniejszego 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
(czyli z  dofi nansowaniem rzędu 
50% wartości zadania). Powiat 
Radomski otrzymał w ten sposób 
dofinansowanie na przebudowę 
drogi Kuczki – Kazimierówka 
– Skaryszew (II etap) na terenie 
gminy Gózd, a  także rozbudowę 
drogi Radom – Gębarzów – Pola-
ny wraz z budową ścieżki rowero-
wej (II etap) w gminach Skaryszew 
i Kowala. Ostateczna wysokość do-
fi nansowania na oba zadania wy-
niosła ponad 4,26 miliona złotych.

W marcu 2019 roku odbył się 
pierwszy nabór wniosków o  do-
fi nansowanie zadań do FDS, ale 
już według nowych zasad. Powiat 
Radomski zgłosił do realizacji 

Zmiany w oświacie 
i szanse dla szkół

Krzysztof Szewczyk, dyrek-
tor Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu przedstawił również rad-
nym informację o  stanie oświaty 
w  Powiecie Radomskim. Według 
niego, w szkołach, prowadzonych 
przez Powiat Radomski uczy się 
dokładnie 1867 uczniów, najwię-
cej w CKZiU w Pionkach. Z kolei 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika w Iłży wyni-
ki tegorocznych matur okazały się 
lepsze od średniej mazowieckiej 

i krajowej. Mniejsze nabory miały 
miejsce w LO im. Marii Dąbrow-
skiej w Pionkach, gdzie uczęszcza 
obecnie 99 osób, a w tym roku przy-
jęto 55 z planowanych 120 pierw-
szoklasistów.

Największe koszty generuje 
utrzymanie CKZiU w  Chwało-
wicach. Uczy się tam 156 osób, 
w większości są to osoby dorosłe, 
kształcące się w trybie zaocznym. 
W  tym roku do liceum przyjęto 
16 uczniów, a plany zakładały na-
bór na poziomie 100 osób. Naj-
większą przeszkodą jest odległa 
lokalizacja szkoły i wiążące się z nią 
problemy komunikacyjne. Dyrek-
tor Szewczyk przedstawił podczas 
sesji pomysł na zmianę tego stanu 
rzeczy poprzez uruchomienie tam 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego.

Szkoły w obecnym kształcie obcią-
żają jednak budżet powiatu. W 2018 
roku Powiat Radomski musiał dopła-
cić do oświaty 5,3 miliona złotych, 
w tym roku jest to już 5,7 miliona 
złotych (stan na 30 września 2019 r.). 
Prognozy na 2020 rok opiewają na 
kwotę 7 milionów złotych, o ile nie 
rozpoczną się energiczne działania 
optymalizujące koszty. 

– Oczywiście szukanie oszczęd-
ności nie może odbywać się kosz-
tem nauczycieli, pracowników ob-
sługi czy samych uczniów poprzez 
obniżenie poziomu kształcenia. 
Szans upatruję w zmianach orga-
nizacyjnych, skomputeryzowanych 
systemach zarządzania oświatą, 
a także nowych pomysłach na dal-
sze funkcjonowanie szkół – komen-
tuje starosta Waldemar Trelka.

 źródło: radompowiat.pl

przebudowę: drogi Wieniawa – 
Przytyk – Jedlińsk (III i  IV etap) 
w gminie Jedlińsk, drogi Jedlińsk 
– Bartodzieje – Łukawa – Głowa-
czów (V etap) w gminach Jedlińsk 
i Jastrzębia oraz drogi Kuczki – Ka-
zimierówka – Skaryszew (III etap) 
na terenie gmin Gózd i Skaryszew. 
Ostateczna wysokość dofi nanso-
wania z FDS po przetargach wy-
niosła ponad 13,45 miliona zło-
tych, czyli 80% wartości zadań. 
Prace na tych drogach jeszcze 
trwają.

Kaskadowo z drogami

Uaktualniona ustawa o drogach 
publicznych, zwana potocznie 
ustawą kaskadową sprawiła, że 
odcinki dawnych dróg krajowych 
stały się drogami wojewódzkimi, 
zarządzanymi przez marszałka. 
W  związku z  tym sejmik woje-
wództwa mazowieckiego przeka-
zał odcinki dróg wojewódzkich 
o  proporcjonalnej długości sa-
morządom powiatowym. W  ten 
sposób Powiatowi Radomskiemu 
przekazano, w zasadzie bez żad-
nych konsultacji, znajdujące się 
w  bardzo złym stanie technicz-
nym odcinki drogi wojewódzkiej 
numer 733 w gminach Zakrzew, 
Wolanów i Kowala o łącznej dłu-
gości ponad 23 kilometrów.

Powiat został tym samym niejako 
zmuszony do przekazania odpowied-
nich fragmentów dróg powiatowych 
gminom. – Różnica polega jednak 
na tym, że osobiście rozmawiałem 
z wójtami i burmistrzami, aby wybrać 
do przekazania takie odcinki, które 
będzie można wspólnie zmoderni-
zować, albo na które gmina będzie 
mogła pozyskać dotację na remont. 
Deklarowałem też wsparcie powiatu 
w tym zakresie – mówił Waldemar 
Trelka, starosta radomski.

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 
Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Wydawca: 
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Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533
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Pamiętamy 
o naszych 
przodkach

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień modlitwy, 
refl eksji i zadumy. Wokół grobów zbierają się całe rodziny, by uczcić pamięć tych, 
którzy już odeszli. W przeddzień tego święta wójt Gminy Jastrzębia Wojciech 
Ćwierz wraz z grupą radnych oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jastrzębi pod kierunkiem pani dyrektor Doroty Żurek, odwiedzili 
cmentarz parafi alny w Jastrzębi, aby złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz na 
grobach osób zasłużonych dla naszej gminnej społeczności.

Stało się już tradycją, że ucznio-
wie corocznie odwiedzają cmentarz 
w Jastrzębi i oddają cześć żołnie-
rzom poległym w czasie kampanii 
wrześniowej. Na jastrzębskiej ne-
kropolii znajduje się grób strzelca 
Jana Mitury i porucznika Włady-
sława Machnio, poległych w cza-
sie wojny obronnej w 1939 roku. 
Inicjatywa szkoły w Jastrzębi wpi-
sała się w akcję „Szkoła Pamięta” 
z udziałem ponad dziesięciu tysięcy 
szkół w Polsce, zainicjowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
której przesłaniem jest przywróce-
nie pamięci o ważnych postaciach 
i  wydarzeniach. Wśród osób za-
służonych dla społeczności gminy, 
których groby wspólnie z młodzie-
żą odwiedzili przedstawiciele władz 

samorządowych, byli m.in. nauczy-
ciel i regionalista Kazimierz Mróz 
(1891–1987), wieloletni proboszcz 
parafi i w Jastrzębi ks. kan. Antoni 
Łukaszek (1938–2017), zmarły we 
wrześniu tego roku radny gminy Ja-
strzębia Feliks Warchoł oraz poseł 
na Sejm II kadencji Bolesław Mach-
nio (1919–2000). Nawiązując do 
rocznicy stulecia urodzin tego wy-
bitnego działacza społecznego, jego 
postać przybliżył młodzieży wójt 
Wojciech Ćwierz. Bolesław Mach-
nio w  czasie II wojny światowej 
był żołnierzem Batalionów Chłop-

skich, łącznikiem i  kolporterem 
pism podziemnych. W  Jastrzębi, 
która była jego rodzinną wsią, pro-
wadził indywidualne gospodarstwo 
rolne. Przez wiele lat należał do ZSL 
i PSL, działał w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. W  latach 1993-1997 
pełnił funkcję posła II kadencji 
z ramienia PSL. W 1998 powoła-
no go na stanowisko wiceprezesa 
Zarządu Głównego Ogólnopolskie-
go Związku Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. Pośmiertnie został od-
znaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Uczymy się całe życie
4 listopada w gminie Jastrzębia rozpoczął działalność „Uniwersytet Trzeciego 
Wieku”. Jest to projekt realizowany przez Radomską Szkołę Wyższą w partner-
stwie z Urzędem Gminy, współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

„Uniwersytet Trzeciego Wieku” 
to program skierowany do osób 
bezrobotnych lub nieaktywnych, 
będących w wieku powyżej 55 lat, 
emerytalnym i przedemerytalnym, 

zamieszkujących na terenie Gminy 
Jastrzębia. W ramach jego działania 
prowadzone są wykłady i konwersa-
toria z dziedziny zdrowia, aktywacji 
zawodowej, kultury i  społeczeń-

stwa oraz ekonomii. Zaplanowane 
są również zajęcia z  tzw. edukacji 
cyfrowej czyli kursy komputerowe. 
W  ramach zajęć warsztatowych 
prowadzone będą kursy pierwszej 

pomocy, doskonalenia pamięci 
i  warsztaty rękodzieła. Spotkania 
odbywać się będą dwa razy w tygo-
dniu, w poniedziałki i środy, z ewen-
tualnym przesunięciem w  dniach 
świątecznych, jak np. 11 listopada, 
kiedy to spotkanie odbędzie się do-
piero następnego dnia.

Inauguracja roku akademickie-
go odbyła się w świetlicy gminnej. 
Wójt Gminy Wojciech Ćwierz po-
witał w „auli” studentów i podzię-
kował za tak duże zainteresowanie 

wdrożonym projektem. Przedstawił 
również osoby, dzięki którym po-
wstał w Gminie Jastrzębia „Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku”: kanclerz 
Radomskiej Szkoły Wyższej Elżbie-
tę Komosę, Elżbietę Pietruszewską 
specjalistę ds. rekrutacji i obsługi 
uczestników z  ramienia Urzędu 
Gminy oraz Łukasza Włosińskie-
go, koordynatora z ramienia RSW.

Wykład inauguracyjny popro-
wadziła dr nauk humanistycznych 
Barbara Muszyńska.  JaL

Elżbieta Pietruszewska zapoznała słuchaczy Uniwersytetu z projektem



6 Nr 184INFORMACJE /  OGŁOSZENIA

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

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.

WÓJT GMINY RADZANÓW
Radzanów 92A , 26-807 Radzanów

i n f o r m u j e,

że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz.2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy w Radzanowie 92 A  oraz w BIP Urzędu 
Gminy został podany do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego 
przeznaczonego do najmu na okres 5 lat w drodze 
bezprzetargowej, który objęty jest Zarządzeniem 
Nr 51/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 31 paź-
dziernika 2019 r.

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, 
jasieniec@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, staro-
stwo@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, 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl
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Roboty na Sadkowie idą zgodnie z planem
Coraz więcej dzieje się na budowie lotniska na radomskim Sadkowie. Rozpoczęta 
we wrześniu inwestycja w drogę startową, wkracza w kolejny etap. – Prace idą 
zgodnie z harmonogramem, a termin ich zakończenia na koniec września 2020 r. 
nie jest zagrożony – zapewnia Falk Rohmberger, członek zarządu fi rmy Max Bögl 
Polska z Wrocławia, która wykonuje roboty.

Jak powiedział Falk Rohmber-
ger, naprawiono już spękania na-
wierzchni na 2 kilometrach starego 
pasa. Badania wykazały, że stary 
pas będzie można wykorzystać jako 
podbudowę nowej nawierzchni. 
Przygotowano także podbudowę 
pod budowę nowych 500 m. Na 
miejscu specjaliści z Max Bögl po-
stawili własną betoniarnię, w której 
– jak zapewniają – będą produko-
wać beton najwyższej jakości, od-
powiedni na pasy startowe.

Zdaniem Falka Rohmbergera, 
prace przy pasie radomskiego lot-
niska mogą się zakończyć szybciej 
niż przy innych tego typu projek-
tach, gdyż nie są wykonywane „pod 

ruchem lotniczym”, jak to miało 
miejsce w przypadku innych inwe-
stycji realizowanych przez Max Bögl 
w Polsce – na lotniskach w Krakowie, 
Wrocławiu, Katowicach czy Wrocła-
wiu. W sumie w naszym kraju Max 
Bögl wykonał prace na kwotę 450 
mln zł. Koszt kontraktu w Radomiu 
to prawie 147 mln zł. Rozpoczęto już 
zwożenie wszelkich potrzebnych do 
inwestycji materiałów. – Docelowo 

ich hałdy mają sięgać wysokości 4–5 
piętra – informuje Paweł Pułkownik, 
dyrektor kontraktu.

– Tworzymy duże zapasy, ale 
i tak, gdy na wiosnę ruszymy z wła-
ściwymi robotami przy układaniu 
powierzchni pasa, codziennie bę-
dziemy potrzebowali jednego po-
ciągu z 2,5 tysiącami ton materia-
łów – informuje Falk Rohmberger.

 radom24.pl

Boisko przy zwoleńskim 
liceum już po remoncie
29 października oddano do użytku zmodernizowane boisko wielofunkcyjne poło-
żone przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwo-
leniu. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, będzie więc służył nie tylko uczniom 
szkoły, ale także mieszkańcom Zwolenia i okolic. Samorząd powiatu zwoleńskie-
go pozyskał na jego modernizację blisko 100 tysięcy złotych dofi nansowania.

Uroczyste otwarcie

Prace remontowe rozpoczęły 
się we wrześniu tego roku. Prowa-
dziła je fi rma MARCBUD Marek 
Baran z Pionek. Wartość zadania 
wyceniono na kwotę 183 tysięcy 
988 złotych. Znaczną część tych 
kosztów pokryło dofi nansowanie 
zewnętrzne przyznane w  ramach 
programu „Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019”.

 – Zadanie zrealizowaliśmy dzięki 
dobrej współpracy samorządów po-
wiatu zwoleńskiego oraz wojewódz-
twa mazowieckiego – podkreślał 
podczas otwarcia obiektu starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak. – W lip-
cu tego roku podpisaliśmy z wice-
marszałkiem województwa Rafałem 
Rajkowskim umowę o  przyznanie 
pomocy fi nansowej na przebudowę 
boiska. Dofi nansowanie wyniosło 
95 tysięcy 250 złotych. Dziś, przy 
okazji uroczystego oddania obiek-
tu do użytku dziękujemy władzom 
województwa za przychylność. Tak 

piękny i nowoczesny obiekt z pewno-
ścią przysłuży się do uatrakcyjnienia 
zajęć z wychowania fi zycznego wśród 
uczniów pobliskiej szkoły, jak i popu-
laryzacji sportu wśród mieszkańców 
powiatu – dodał starosta.

Gruntowna modernizacja

Jak podkreślali samorządowcy po-
wiatu zwoleńskiego, potrzeba moder-
nizacji boiska była niezaprzeczalna, 
ponieważ jego poszczególne elementy 
uległy znacznemu zużyciu. Aby kom-
pleks stał się bardziej funkcjonalny 
i nowoczesny wymagał gruntownego 
remontu. – W skład obiektu wcho-
dzą wyznaczone miejsca do siatków-
ki, tenisa ziemnego i  piłki ręcznej. 
Zakres robót budowlanych objął 
uzupełnienie, wyrównanie i zagęsz-
czenie górnej warstwy podbudowy 
z miału kamiennego, a także wymia-
nę nawierzchni syntetycznej boiska. 
Ogrodzenie zostało zabezpieczone 
przed korozją poprzez pomalowa-
nie odpowiednimi farbami. Obiekt 
zyskał także nowe wyposażenie, jak 
bramki, czy siatki – poinformowała 

Renata Wólczyńska, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Zwoleniu.

Nie zwalniają tempa

Warto dodać, że remont boiska 
przy zwoleńskim liceum to nie je-
dyne działania samorządu powiatu 
zwoleńskiego w zakresie rozbudowy 
i modernizacji zaplecza sportowego 
przy miejscowych szkołach. W trak-
cie budowy jest także nowoczesny 
kompleks sportowo-rekreacyjny 
przy Zespole Szkół Rolniczo-Tech-
nicznych w Zwoleniu. – Od lat sukce-
sywnie inwestujemy w poprawę bazy 
sportowej na terenie powiatu zwo-
leńskiego. W ubiegłym roku kom-
pleksowy remont przeszła sala gim-
nastyczna w tutejszym liceum, dziś 
oddaliśmy do użytku wielofunkcyjne 
boisko, a w trakcie budowy jest ogól-
nodostępny kompleks przy ZSR-T 
w Zwoleniu. Powstaje tam nowocze-
sny stadion lekkoatletyczny z cztero-
torową bieżnią i rozbiegiem do skoku 
w dal, wzwyż i rzutu kulą, boisko tra-
wiaste do piłki nożnej oraz siłownia 
plenerowa. Co ważne, na budowę 
obiektu, podobnie jak w przypadku 
sali gimnastycznej i  boiska wielo-
funkcyjnego przy liceum, także po-
zyskaliśmy znaczące dofi nansowanie 
zewnętrzne. Uważnie wsłuchujemy 
się w głosy mieszkańców i wiemy, że 
aktywność fi zyczna odgrywa w ich 
życiu coraz ważniejszą rolę. Dlate-
go jesteśmy przekonani, że warto 
podejmować działania zmierzające 
do rozbudowy zaplecza sportowego 
w powiecie – podsumował wicesta-
rosta Waldemar Urbański.

 zwolenpowiat.pl

Jubileuszowa X edycja 
Zielonego Mikołaja
Wielkimi krokami zbliża się 6 grudnia. Stowarzy-
szenie Kibiców Radomiaka jak co roku, już po raz 
dziesiąty, organizuje i zachęca do włączenia się w 
akcję Zielony Mikołaj 2019.

Zielony Mikołaj startuje ze swoimi zbiórkami. – Czasu jest bardzo 
mało, więc musimy się sprężać. Wszystkie prezenty, produkty, słodycze 
czy inne upominki można przekazywać w Zielonej Wyspie w Galerii 
Słonecznej. Zbierane są również fundusze, za które zostaną zakupione 
najpotrzebniejsze produkty dla dzieci i rodzin z rodzinnych domów 
dziecka – informują organizatorzy akcji.

Pieniądze można przelewać na konto bankowe: 05 1160 2202 0000 
0002 5444 2481 z dopiskiem „Zielony Mikołaj”. Wszelkich informacji 
udzielają również przedstawiciele kibiców pod numerami telefonów: 
500 572 882 oraz 530 187 875.

– Liczymy, że dzięki zaangażowaniu kibiców, osób prywatnych oraz 
fi rm uda się sprawić, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech – dodają 
kibice Radomiaka.  radom24.pl
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 Mszę św. w  odnowionej w ramach budżetu obywatelskiego Nekropoli 
Firlej w Radomiu celebrował w   Dniu Wszystkich Świętych, w asyście 
wielu księży, ks. bp Henryk Tomasik. Nawiązując do kilkunastu tysięcy 
spoczywających tu ofi ar zbrodni, popełnionych przez niemieckiego oku-
panta, przywołał też pamięć św. Maksymiliana Kolbe, który w hitlerow-
skim obozie koncentracyjnym złożył ofi arę własnego życia, poświęcając 
go ratowaniu skazanego na śmierć ojca dzieci.

 Nie tak dawno podczas hucznej uroczystości, odsłonięty został mural 
zdobiący szkołę im. majora Hubala w Radomiu. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że hallu wejściowym uczniów wita stojący w gablocie manekin w mun-
durze majora 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. To ostatni przedwojenny 
przyodziewek patrona szkoły. Oczywiście kopia, a nie oryginał. Do pamiąt-
kowego zdjęcia z dyrektor szkoły Beatą Jasek pozowali  przedstawiciele 
mundurowej braci, druh OSP i Weterani Misji Pokojowych ONZ.    

 – Polskie Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego istnieje od 31 lat. 
Rocznicę obchodziliśmy 13 września. Oddział Okręgu Radom zorganizował 
się 5 grudnia 2018 roku. Zaczynaliśmy od zera. Nie mieliśmy lokalu, ani gro-
sza. Udaliśmy się do wiceprezydenta Karola Semika, który poinformował, 
że PSP nr 32 na Plantach nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapro-
ponował żebyśmy udali się do dyrekcji szkoły porozmawiać o możliwości 
udostępnienia w niej lokalu na siedzibę PTPJP. Ten lokal już urządzamy 
– zwierza się kpt Andrzej Stefański prezes Zarządu Okręgowego Polskiego 
Towarzystwa. Fotkę prezesowi kpt. Andrzejowi Stefańskiemu i płk. ks. kan. 
Stanisławowi Drągowi pstryknęliśmy podczas ich spotkania z młodzieżą 
szkolną w multikinie Galerii Słonecznej w Radomiu.

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Ofi ar Firleja w Radomiu ob-
chodziła Jubileusz 100-lecia narodzin i działalności oświatowej. Nie obyło się bez tradycyjnego tortu. Kroi 
go właśnie dyrektor Jubilatki – Iwona Dąbek.

 Podczas 15-lecia nadania szkole podstawowej w Przydworzycach (gm. Magnuszew) imienia majora 
Hubala, nie mogło zabraknąć przedstawicieli „Hubalowej Rodziny”. Na uroczystość przybyli uczniowie 
radomskiego „Hubala” pod opieką Justyny Bujek, nauczycielki historii (pierwsza z lewej) i z-ca dyrektora 
Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Piotr Kacprzak (pierwszy z prawej). Obydwoje wymienieni są 
również honorowymi członkami „Środowiska Hubalczyków” Światowego Związku Żołnierzy AK.

 „Uniwersytet Trzeciego Wieku” to 
instytucja, która już od lat funkcjonuje 
w wielu gminach i powiatach. Nareszcie 
zawitała również i do gminy Jastrzębia. 
Wójt Wojciech Ćwierz (pierwszy z pra-
wej) na inauguracji roku akademickie-
go był niezwykle i niezasłużenie skrom-
ny, o czym świadczą jego przymknięte 
na pamiątkowej fotografi i oczy, oddając 
całą zasługę stworzenia Uniwersytetu 
kanclerz Radomskiej Szkoły Wyższej 
Elżbiecie Komosie (w środku) i Łuka-
szowi Włosińskiemu. 

PO(D)GL ĄDY

W Nekropolii Firlej

Umundurowana szkoła

Piłsudczycy

Hubalowa brać

Godna podziwu 
skromność

Stulatka


