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Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia, 

spędzone w gronie najbliższych, 
w atmosferze miłości, 

wzajemnego szacunku i zrozumienia, 
przyniosą optymizm i pogodę ducha. 

Niech radość i pokój płynące 
od Nowo Narodzonego Jezusa Chrystusa 

dodają sił i energii do realizacji 
nowych planów i zamierzeń, 

a nadchodzący Nowy Rok 
przyniesie zdrowie, szczęście oraz pomyślność 

w życiu osobistym i zawodowym.

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

życzymy Mieszkańcom Radomia, 
aby chwile spędzone 

w gronie rodziny i przyjaciół 
upłynęły radośnie i spokojnie, 

a Nowy 2020 Rok 
przyniósł szczęście

Zarząd wraz 
z Pracownikami 

Wodociągów Miejskich 
w Radomiu

Przewodniczący 
Rady Powiatu

Krzysztof Murawski
Starosta Radomski
Waldemar Trelka

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 

Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym 
życzy Mieszkańcom Gminy Stara Błotnica

 Przewodniczący 
Rady Gminy 

Roman Popowicz 
 Wójt Gminy 

Marcin Kozdrach

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia 
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom ” w Radomiu

Serdeczne życzenia 
rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia, 
spędzonych w spokoju 

i wzajemnej życzliwości, 
a Nowym 2020 Roku 

samych dobrych chwil
Mieszkańcom 
Południowego 

Mazowsza 

składa 
Redakcja „TR” 

wraz z Wydawnictwem 
„RAZEM”

Szanowni Państwo
 Mieszkańcy 

Powiatu Radomskiego
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100 lat 
„Kochanowskiego” 
w Policznie

Trzeba przyznać, że obchody jubileuszu w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Policznie, objęte honorowym patronatem marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, wypadły godnie i wspaniale. Goście dopisali, a sala 
gimnastyczna, w której odbyła się uroczystość, wypełniona była po brzegi.

Obchody 100-lecia szkoły po-
wstałej w  1919 roku, rozpoczęto 
uroczystą mszą świętą odprawioną 
w intencji uczniów i grona peda-
gogicznego, celebrowaną przez ks. 
biskupa Piotra Turzyńskiego. Gala 
jubileuszowa odbyła się natomiast 
w szkole. Przybyli na nią uczniowie 
i absolwenci, rodzice i pedagodzy, 
ci obecni i emerytowani.

Z  okazji tego znaczącego jubi-
leuszu, marszałek Adam Struzik 
nadał szkole Medal „Pro Masovia”, 
który z rąk wicemarszałka Rafała 
Rajkowskiego odebrały Jolanta Ka-
linowska, dyrektor szkoły i wicedy-
rektor Beata Wdowiak.

– Spotykamy się dzisiaj, aby 
uczestniczyć w wyjątkowej uroczy-
stości 100-lecia szkoły w Policznie 
– powiedział między innymi wójt 
Gminy Policzna Tomasz Adamiec. 
– Państwa obecność jest potwier-
dzeniem wyjątkowości tego święta. 
(...) Taki chlubny jubileusz to nie-
zwykłe przeżycie i  bardzo ważne 

wydarzenie dla wszystkich absol-
wentów i obecnych uczniów oraz 
osób związanych z  naszą szkołą. 
Nie jest to tylko sentymentalny po-
wrót do przeszłości, ale znakomita 
okazja do pokazania tym, którzy 
uczą się w niej aktualnie, że szkoła 
to niezwykle ważny element w ży-
ciu każdego człowieka. Ci najmłod-
si muszą zrozumieć, że aktualnie to 
oni tworzą historię swojej szkoły, 
muszą czuć, że są z  nią złączeni, 
za nią odpowiedzialni, zarówno 
dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej 
absolwenci.

Pamiętajmy o tych, którzy two-
rzyli jej historię. Nie sposób wymie-
nić ich wszystkich, nie sposób wyli-
czyć także tego, co zrobili dla naszej 
szkoły. Nazwiska wielu z nich wid-
nieją w materiałach i dokumentach 
zgromadzonych w archiwum szkol-
nym. Długa jest lista tych, którzy 
na trwałe zaznaczyli się na kartach 
historii naszej szkoły, którzy ją 
wspierali, zwłaszcza w  trudnych 

Medal „Pro Masovia” dla „stulatki” w Policznej

Gali jubileuszu patronował sam Jan Kochanowski z rodziną

Goście, gospodarze i uczniowie zapełnili niemałą salę gimnastyczną

chwilach, którzy dokładali wszel-
kich starań, aby dzieci mogły się 
uczyć w nowoczesnej szkole. Histo-
ria tej szkoły dla każdego ma inny 
wymiar. Z sentymentem wspomi-
namy swoją młodość, nauczycieli, 
ich życzliwość, przyjaźń i mądrość.

Wyrażam wielkie podziękowania 
dla ciężkiej pracy wszystkich dyrek-
torów i nauczycieli oraz kadry ad-
ministracyjnej, dla wszystkich tych, 
których praca kształtowała młode 
pokolenia – podkreślił wójt Tomasz 
Adamiec.

Pracę wspomnianych przez wój-
ta Tomasza Adamca byłych i obec-
nych pracowników szkoły docenił 
również marszałek Adam Struzik 
nadając im dyplomy i  wyróżnie-
nia. Dyplomy otrzymali: Barbara 
Ziemka, Józef Kaca, Maria Ada-
miec, Stanisław Pająk, Eugenia 
Januszewicz, Jolanta Kalinowska, 
Beata Wdowiak i Tomasz Adamiec. 

Wyrazy podziękowania za co-
dzienną pracę z młodzieżą w imie-

Szkolny chór

niu Rady Rodziców złożyła Joanna 
Molenda.

Po ofi cjalnej części gali, nadszedł 
czas na zabawę. Uczniowie przygo-
towali prezentację ukazującą dzieje 
ich szkoły, od chaty z izdebką, przez 
szkołę mieszczącą się w  pałacu 
Przeździeckich, aż po obecną no-
woczesną siedzibę. 

Nie zabrakło tego akcentu rów-
nież i  na jubileuszowych tortach 

ozdobionych fotografi ami szkoły, 
a po poczęstunku przyszedł czas na 
wspomnienia i zwiedzanie budynku 
szkoły. W wielu oczach ożyły wspo-
mnienia. Zapewne zakręciła się i łza. 
Ale to dopiero wstęp. W przyszłym 
roku, w październiku, odbędzie się 
zjazd absolwentów szkoły i  znów 
ożyją wspomnienia, wzbogacone 
o tegoroczny setny jubileusz.

 Jacek Lombarski

Dla społeczności uczniowskiej to był ważny dzieńWyrazy podziękowania dla emerytowanych nauczycieli...  ...i uznanie dla obecnych



3GMINA JASTRZĘ B IA

www.jastrzebia.pl

Przedszkolaki chóralnie zaśpiewali jubilatom „Sto lat”

Jubileusz 50-lecia 
pożycia 
małżeńskiego
Po pięćdziesięciu latach ponownie zjawili się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, aby rozliczyć się z wypowiedzianych 
wtedy słów małżeńskiego ślubowania. Powiedzieli wte-
dy „tak” i powtarzają to dziś. Po pięćdziesięciu latach…

Ze słowami najwyższego uzna-
nia zwrócił się do tak szacownych 
jubilatów wójt Gminy Jastrzębia, 
Wojciech Ćwierz, mówiąc:

– Pięćdziesiąta rocznica ślubu 
nieprzypadkowo nazywana jest 
złotymi godami. To złoty czas dla 
małżonków, którzy zdecydowali 
się przejść ze sobą – nie tylko obok 
siebie – przez życie, w zgodzie i w 
miłości. To wyjątkowa chwila dla 
par, które posiadły trudną umie-
jętność kompromisu. Należą się 
Państwu wielkie podziękowania 
za zgodność pożycia małżeńskie-
go, za trud pracy i wyrzeczeń dla 
dobra swych rodzin założonych 
przed pół wiekiem, za ofi arną mi-
łość, przykład życia, cierpienia, 
łzy radości, noce nieprzespane, 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jastrzębia
Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 
by przy światecznym stole nie zabrakło 

ciepła i rodzinnej atmosfery.
Niech Nowy Rok 2020 

przyniesie Państwu to co najcenniejsze:
dobre zdrowie, radość bliskich 

oraz spełnienie wszelkich życiowych planów.

 Wójt Gminy Jastrzębia 
Wojciech Ćwierz 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Jastrzębia 
Józef Tomalski

Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień

za każdy siwy włos na Waszych 
skroniach. Wasz zapał i poczu-
cie odpowiedzialności za rodzinę 
pozwoliły budować lepszą przy-
szłość zarówno dla najbliższych, 
jak i dla lokalnej społeczności. 
To między innymi dzięki Waszej 
pracy nasza gmina rozwijała się 
i rozkwitała. Wiele osób spośród 
Państwa, mimo osiągniętego wielu 
emerytalnego, wciąż jest aktywna. 
Za wszystkie dokonania Waszego 
dotychczasowego życia dzisiaj 
serdecznie dziękujemy Wam Sza-
nowni Jubilaci. Życzę wszystkim 
Państwu jeszcze wielu wspania-
łych wspólnie spędzonych chwil 
w trwałym i zgodnym związku. 
Niech nadchodzące dni, miesią-
ce, lata będą dla Państwa pełne 
optymizmu i radości. Niech upły-
wają Wam w spokoju, w otoczeniu 
kochającej rodziny, dzieci i wnu-
ków. Niech zdrowie zawsze Wam 
dopisuje, a błogosławieństwo Boże 
dodaje Wam siły do dalszego trwa-
nia we wspólnej miłości, przyjaźni 
i zaufaniu – życzył dostojnym pa-
rom wójt Wojciech Ćwierz.

Skromnym dowodem uznania 
dla par małżeńskich był medal „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadany na wniosek wójta przez 
Prezydenta RP, okolicznościowe 
statuetki i dyplomy, które wójt 
Wojciech Ćwierz wręczył wspólnie 
z Edytą Górską – sekretarz Gminy 
Jastrzębia i Michałem Fundowi-
czem – zastępcą kierownika USC.

W tym uroczystym dniu odzna-
czeni zostali państwo: Wanda i Ta-
deusz Berlińscy, Marianna i Tadeusz 
Drela, Krystyna i Jan Tomalscy, Alina 
i Stanisław Wójtowicz, Anna i Marian 
Guza, Wanda i Marian Sułek.

Rocznicowe spotkanie uświet-
niły wspaniałym występem przed-
szkolaki, zapewne już prawnuki 
lub wnuki wielu z odznaczonych 
jubilatów.

Nie obyło się bez skromnej – nie 
tak jak przed laty, gdy muzykanci 
grali całą noc – biesiady weselnej. Był 
postny barszcz i pierogi, tort i symbo-
liczna lampka szampana i wspaniały 
nastrój, przywołujący sentymentalne 
wspomnienia i westchnienia.

Do życzeń pana wójta, dołą-
czamy się również i my, Redakcja 
„TR”, życząc wszystkim kolejnych 
„jubileuszowych godów”, a nawet 
tych „dębowych”, osiemdziesiątych.

 JaL

Wasz zapał i poczucie odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować 
lepszą przyszłość – powiedział wójt Wojciech Ćwierz

 ...i podbili i tak już zdobyte serca swoim pradziadkom i dziadkom

Mali artyści, wnuki i prawnuki jubilatów zaśpiewali z całego serca...
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Wigilijny wieczór 
w Garbatce-Letnisko
Zazwyczaj o tej porze roku i o tej godzinie, na rynku w Garbatce-Letnisko 
jest cicho i spokojnie. Zazwyczaj. Jednak nie tym razem. W ten urokliwy, 
wigilijny wieczór na rynku zbiera się tłum. Plac rozświetlają barwne ozdoby. 
Jest gwarno i wesoło, a z głośników rozlegają się kolędy.

Już kolejny raz, za sprawą Te-
resy Fryszkiewicz, wójta Gminy 
Garbatka-Letnisko, Urzędu Gmi-
ny oraz Rady Gminy, na skwerze 
przed siedzibą urzędu odbyło się 
wigilijne spotkanie mieszkańców. 
W atmosferę świąt Bożego Naro-
dzenia wprowadził wszystkich chór 
seniora „Wrzos” śpiewając kolędy 
i hejnaliści z Zespołu Szkół Drzew-
nych i Leśnych w Garbatce.

– Już po raz dziesiąty spotykamy 
się tu, na skwerze imieniem Jana 
Pawła II aby dzielić się opłatkiem, 
składać sobie życzenia, ofi arować 
wzajemną życzliwość – powiedziała 
wójt Teresa Fryszkiewicz. – Każdy 
z nas ma swoje własne życzenia, do-
tyczące zazwyczaj swojej rodziny, 
swoich najbliższych, ale wszyscy ra-
zem, wśród innych życzeń, proszę, 
miejmy jedno wspólne życzenie. 
Aby nasza Gmina Garbatka-Letni-
sko była gminą spokoju, codziennej 
radości, dialogu i wzajemnej życz-
liwości. 

Zgodnie ze zwyczajem podzie-
lono się opłatkiem i złożono sobie 
życzenia, do których przyłączyli się 

wójt Teresa Fryszkiewicz, przewod-
niczący RG Włodzimierz Mazur, 
sekretarz UG Marzena Pomarań-
ska, proboszcz parafi i Bogucin ks. 
Bogdan Piwko i wszyscy znajdujący 
się na placu tego wieczoru. Jest rów-
nież w wigilijnym zwyczaju wspól-
ne spożywanie posiłku, a tego nie 
zabrakło dla nikogo, kto zjawił się 
na skwerze w ten urokliwy, jedyny 
w roku, wieczór.

 JaL

Z całego serca, życzę wszystkim wesołych świąt – powiedziała wójt Teresa Fryszkiewicz Na skwerze Jana Pawła II nie mogło zabraknąć w ten wieczór świętej rodziny

Skwer otoczył tłum mieszkańców Garbatki Potraw wigilijnych starczyło dla każdego

Boże Narodzenie to wyjątkowe Święto 
niosące ze sobą wiele dobra, nadziei i miłości. 

Z tej okazji Mieszkańcom Pionek życzymy, 
aby radosny czas Narodzenia Pańskiego 

wzmocnił każdego z Nas, 
a nadchodzący Nowy 2020 Rok 

był spełnieniem pragnień i marzeń.

 Robert Kowalczyk
Burmistrz Miasta Pionki

 Kamila Kaczorowska
Zastępca Burmistrza

Spotkanie opłatkowe
w Ogródku 
Jordanowskim
Kolorowe lampiony rozświetliły estradę w Ogródku 
Jordanowskim w Pionkach, która na ten dzień zmieniła 
swój charakter. Stanęły na niej choinki, Mikołaje i bożo-
narodzeniowa szopka. Wigilii nastał czas.

– Spotykamy się tutaj dzięki do-
brym ludziom i  ich dobrym ser-
com dlatego, że chcą się podzie-
lić ze wszystkimi mieszkańcami 
naszego miasta – zwrócił się do 
uczestników wigilijnego spotkania 
burmistrz Miasta Pionki, Robert 
Kowalczyk. – Bardzo serdecznie 
dziękuję, że państwo przyszliście na 
tę naszą wspólną wigilię, a ponie-
waż te święta, które się zbliżają, są 
takimi najważniejszymi świętami, 
to życzę państwu zdrowych, spo-
kojnych świąt spędzonych w gro-
nie rodzinnym. I  niech ten czas 
trwa jak najdłużej, a wspomnienia 
niech zagoszczą w państwa duszach 
i umysłach już przez cały najbliż-
szy rok. Zbliża się także Nowy Rok 
2020. Mam nadzieję, że dla nas 
wszystkich, dla miasta, dla państwa 
będzie to rok dobry. Rok spełnio-
nych marzeń. Ale myślę, że o tym 
przyjdzie nam jeszcze porozmawiać 
31 grudnia o godzinie dwunastej, 
tutaj w  Ogródku Jordanowskim. 
Zapraszam państwa bardzo ser-
decznie na Sylwestra Miejskiego. 

Po wystąpieniu wójta Roberta 
Kowalczyka, głos zabrał ks. kan. 
Stanisław Bujnowski, proboszcz 
parafi i pw. Św. Barbary w Pionkach 
i po wspólnej modlitwie pobłogo-
sławił opłatki. Pod estradą zapano-
wało ożywienie i wymieniano mię-
dzy sobą życzenia, a już po chwili 
na estradzie pojawili się artyści. 

Gromkie oklaski zebrały przed-
szkolaki z „Kolorowego Pudełka” 
za wspaniale i z werwą zaśpiewa-
ną kolędę. Również z  niemałym 
uznaniem spotkali się uczniowie 
ze pionkowskiej Szkoły Muzycznej. 
Był jasełkowy spektakl, wigilijny 
poczęstunek i moc innych atrakcji 
w ten magiczny wieczór.   JaL

Wójt Robert Kowalczyk złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i zaprosił 
na kolejne spotkanie w Ogródku Jordanowskim w Noc Sylwestrową

Jak wieś niesie, to Mikołaj przynosi prezenty, a w Pionkach ich nie brak

Wigilijne muzykowanie uczniów ze Szkoły Muzycznej
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Seniorzy 
świętowali 
złote gody

W Urzędzie Gminy w Wierzbicy odbyły się kolejna uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla par 
świętujących wspólnie spędzone kilkadziesiąt lat.

Gratulacje i  najlepsze życzenia 
w imieniu władz gminy Wierzbica 
przekazali jubilatom: Wójt Zdzisław 
Dulias, Sekretarz Renata Leśniew-
ska, ks. Marcin Gregiel i członko-
wie rodzin par małżeńskich.

Przy takich okazjach młodzi 
patrzą na pokolenie swych ro-

dziców i  dziadków z  podziwem, 
szacunkiem i nadzieją, że ich ży-
ciowe wybory będą równie udane 
i nagrodzone równie szczęśliwymi 
wspólnymi latami.

Większość jubilatów to pary 
świętujące złote gody, czyli impo-
nujące pięćdziesięciolecie. Gra-

tulacje przyjęła także para, która 
przeżyła razem już 70 lat!

Nie mogło zabraknąć oczywi-
ście tortu, a potem jubilaci ruszyli 
w tany! Dodajmy, że na akordeonie 
przygrywał pan Stefan wraz z pa-
nem Mirosławem na bębnie. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Odznaczeni „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”

50-lecie: 
Kaluga Andrzej i Zofi a, Kwiatkowski Zdzisław i Janina,

Lech Tadeusz i Wanda, Lis Antoni i Ewa, Matysiak Józef i Teresa,
Rumelczyk Józef i Barbara, Wasil Marian i Danuta,
Zawisza Józef i Wiktoria, Zieliński Henryk i Alina

70-lecie:
Kuźdub Jan i Stanisława
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Inwestycyjne 
podsumowanie
Gmina Grabów nad Pilicą sukcesywnie inwestuje w roz-
wój infrastruktury, z powodzeniem też realizuje zadania 
wspierające rozwój oświaty, sportu czy bezpieczeństwa 
mieszkańców. W mijającym 2019 roku wydatki inwe-
stycyjne stanowią 22% wydatków ogółem, zapisanych 
w rocznym budżecie gminy.

Hala – inwestycja 
numer jeden

Niewątpliwie najważniejszą in-
westycją w gminie tego roku jest 
budowa hali sportowej w Grabo-
wie, położonej obok Zespołu Szkół 
i  Gminnego Ośrodka Zdrowia. 
Inwestycja ma kosztować około 
5,7  mln zł. Pozyskane dofi nanso-
wanie wynosi prawie 3 mln zł. Za-
kończenie inwestycji planowane 
jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Aktualnie obiekt jest w stanie su-
rowym zamkniętym, zadaszony, ma 
wstawione okna, świetliki dacho-
we, drzwi przeszklone. Wykonano 
termoizolację przeciwwilgociową, 
konstrukcję drewnianą dachu i po-
krycie dachu. Wartość dotychczas 
wykonanych prac to 3 mln zł.

– Największą inwestycją w 2019 
roku jest niewątpliwie budowa hali 
widowiskowo-sportowej. Pochłania 
ona 13% wydatków ogółem. Mimo 
to nie zapominam o  pozostałych 
potrzebach mieszkańców. W tym 
roku położyliśmy asfalt w sumie na 
ponadczterokilometrowym odcin-
ku, wybudowaliśmy nowe odcinki 

sieci wodno-kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami i nowe przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Prowadzone 
były prace przy rozbudowie remizy 
w Zakrzewie, a także wiele innych 
inwestycji służących rozwojowi 
gminy – podkreśla wójt Euzebiusz 
Strzelczyk.

Drogi za milion

Pięć dróg gminnych przebudo-
wano w tym roku za ponad milion 
złotych, z  czego z  funduszów ze-
wnętrznych pozyskano ok. 375 tys. 
zł. Drogi pokryte zostały warstwą 
asfaltową.

 Z operacji pn. „Budowa i mo-
dernizacja dróg lokalnych” w ra-
mach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętych PROW na lata 
2014–2020 zrealizowano zada-
nie: „Przebudowa drogi gminnej 
na odcinku Wyborów – Grabów 
Nowy. W  ramach uzyskanego 
wsparcia przedsięwzięcie zosta-
ło dofi nansowane w  wysokości 
63,63% kosztów całości zadania, 
opiewającego na kwotę 400 997,08 
zł. Zakres prac obejmował wyko-

nanie nawierzchni asfaltowej na 
odcinku 970 mb. 

Dofi nansowanie z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego na zada-
nia określone w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych pomogło 
w budowie odcinka drogi gminnej 
w  miejscowości Wyborów-Gra-
bów Zaleśny. Wykonano 880 mb 
drogi. Wartość dofi nansowania to 
119  651,83 zł, co stanowiło 50% 
wartości robót.

W  ramach prac remontowych 
wykonano nawierzchnię z  mie-
szanki mineralno-asfaltowej na 
odcinku 828 mb na ul. Kolejowej 
w  Grabowie nad Pilicą, łączącej 
drogę powiatową z  drogą woje-
wódzką. Wartość zrealizowanych 
robót to 117 364,30 zł. Ponadto: 
600 mb drogi w miejscowości Dą-
brówki za 166 507,19 zł oraz drogę 
w miejscowości Cychrowska Wola 
o długości 780 mb, za 92 984,93 zł.

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Miejscowości na terenie gminy 
rozrastają się. Przybywa nowych 
domostw i, co podkreślają władze 
gminy, samorząd nie zapomina 
o  potrzebie rozwoju sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. W mija-
jącym roku uzupełniono i dobudo-
wano nowe odcinki tych sieci oraz 
wybudowano 10 nowych przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 
Wartość prac to ponad 400 tys. zł.

Nowe boisko przy PSP

Przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Augustowie powstało boisko 
sportowe o nawierzchni poliureta-
nowej i powierzchni ponad 1109 m2. 
Obiekt jest ogrodzony piłkochwyta-

mi o wys. 6 m i wyposażony w bram-
ki do piłki nożnej, słupki z siatką do 
siatkówki, bramki do piłki ręcznej, 
4 kosze do koszykówki. Boisko jest 
wielofunkcyjne. Inwestycja zapew-
nia warunki do uprawiania sportu 
przez młodzież oraz realizacji róż-
nego rodzaju zajęć sportowo-rekre-
acyjnych, angażujących i integrują-
cych lokalną społeczność. 

Wartość tej inwestycji wyno-
si 291 tys. zł, z  czego pozyskane 
środki z budżetu województwa ma-
zowieckiego to 95 tys. zł z progra-
mu Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
Mazowsze 2019.

– Ta inwestycja jest sukcesem 
ekonomicznym. Początkowo bo-
isko miało być wykonane w  ze-
szłym roku, jednak wartość ofert 
przetargowych znaczenie przewyż-
szyła zaplanowane środki w budże-
cie. Choć spotkało się to z krytyką, 
odłożyliśmy ten plan na później, 
w  międzyczasie utwardzając plac 
kostką brukową. Dziś już wiemy, 
że takie działanie pozwoliło nam 
zaoszczędzić niemal 200 tys. zł – 
wyjaśnia wójt Euzebiusz Strzelczyk. 

Nowa pracownia w ZS

Uczniowie Zespołu Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą już mogą korzystać 
z  nowej pracowni informatycznej 
wyposażonej w  ramach pomocy 
fi nansowej z budżetu województwa 
w  ramach „Mazowieckiego Pro-
gramu Dofi nansowania Pracowni 
Informatycznych i  Językowych”. 
Gmina pozyskała dotację w kwocie 

45 tys. zł na zakup nowego sprzętu 
komputerowego i  multimedialne-
go oraz wymianę stolików i  foteli. 
W ramach zadania wymieniono 21 
stolików komputerowych i  zaku-
piono ergonomiczne fotele do pra-
cy przy komputerze. Doposażono 
pracownię w 11 zestawów kompu-
terowych z oprogramowaniem dla 
uczniów i jeden zestaw dla nauczy-
ciela. W celu unowocześnienia ist-
niejącego sprzętu zakupiono opro-
gramowania do zarządzania klasą, 
słuchawki wraz z wieszakami oraz 
tablicę interaktywną o powierzch-
ni 79 cali, obsługiwaną za pomocą 
elektronicznych pisaków, projektor 
krótkoogniskowy, dwie kolumny na-
głośnienia oraz drukarkę wielofunk-
cyjną. Na modernizacji pracowni 
informatycznej zyskali uczniowie 
i nauczyciele, ponieważ w zajęciach 
aktywnie brać udział może cała kla-
sa. Modernizacja umożliwia także 
prowadzenie zajęć językowych, pod-
czas których wielokrotnie używa się 
sprzętu multimedialnego.

Inne zadania 

Obok głównych zadań inwe-
stycyjnych wykonano m.in. roz-
budowę OSP w Zakrzewie, zaku-
piono działkę wraz z  budynkiem 
z  przeznaczeniem na świetlicę 
dla mieszkańców w miejscowości 
Cychrowska Wola, wybudowano 
wiatę gospodarczą na gromadzenie 
mieszanki solno-piaskowej w celu 
zimowego utrzymania dróg, zaku-
piono także koparkę JCB do prac 
w referacie gospodarczym.
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Przy wigilijnym 
stole u Jankiela
Jest takie miejsce i taki czas, kiedy przy ozdobionym kolorowymi światłami 
i wspaniałymi zabawkami drzewku, spotykają się często obcy sobie, starsi, 
samotni ludzie i uśmiechają się do siebie. To wigilijna wieczerza. 
W Grabowie nad Pilicą, dzięki staraniom Urzędu Gminy i Domu Pomocy 
Społecznej, takie spotkanie odbyło się już jedenasty raz.

– W tej wyjątkowej atmosferze 
Świąt Bożego Narodzenia bardzo 
Państwu dziękuję, że tak licznie 
przyjęliście zaproszenie na to wy-
jątkowe spotkanie – powiedziała 
m.in. Anna Plesiewicz-Trzeciak, 
zastępca wójta. – Czas świąt Boże-
go Narodzenia to czas szczególny. 
Czas, który skłania do refl eksji, do 
zadumy. Do szukania tego, co łą-
czy, a nie tego co dzieli. Do szukania 
dobrego. W imieniu wójta Gminy 
Grabów nad Pilicą, Euzebiusza 
Strzelczyka, oraz własnym, pragnę 
państwu złożyć najserdeczniejsze 
życzenia. Parafrazując słowa św. 
Matki Teresy z  Kalkuty: „Kiedy 
uśmiechasz się do drugiego czło-
wieka, kiedy spotykasz potrzebu-
jącego, kiedy dajesz coś komuś, to 
właśnie wtedy jest Boże Narodze-
nie.

Do świątecznych życzeń dołączył 
się również przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Brynda i  proboszcz 
parafi i Grabów nad Pilicą ks. Jan 
Pękacz. 

O wrażenia z wigilijnego spotkania, zapytaliśmy mieszkanki Grabowa 
nad Pilicą, panie Grażynę Jodłowską, Teresę Irzykowską i Jadwigę 
Adamczyk. Panie jednomyślnie stwierdziły, że jest to bardzo potrzebna 
inicjatywa. Dla wielu samotnych, często chorych lub starszych osób, 
na co dzień niemających możliwości przebywania w tak licznym gro-
nie, jest to chwila zapomnienia od szarości dnia powszedniego. Takie 
spotkania integrują, nawiązują przyjaźnie. Są po prostu potrzebne.

Sala „U Jankiela” wypełniła się po brzegi, ale miejsc nie zabrakło

Panie Grażyna, Teresa i Jadwiga są jednomyślne: 
Panie Wójcie! Takie spotkania są potrzebne!

Wigilijne spotkanie rozpoczę-
ła msza święta w  kościele para-
fi alnym, po czym jej uczestni-
cy zgromadzili się w  stylowym 
i przytulnym „Zajeździe u Jankie-
la”. Najpierw był jasełkowy spek-
takl przygotowany przez uczniów 
trzecich klas pod kierunkiem Ewy 
Strzałkowskiej i  Anny Paradow-
skiej, w  reżyserii ks. wikariusza 
Przemysława Chrzanowskiego. 
Inscenizację stajenki przygotowała 
Barbara Ignacak. 

A  po spektaklu złożono sobie 
nawzajem życzenia i  podzielono 
się opłatkiem.

Uczniowie trzecich klas 
przygotowali wspaniały 
jasełkowy spektakl

Na estradzie miejsce zajął zespół 
śpiewaczy „Grabowianie” działają-
cy przy Klubie Seniora „Zaciszna 
Przystań”.

Wigilijne spotkanie odbyło się 
dzięki staraniom wójta Euzebiusza 
Strzelczyka oraz Jolanty Stefaniak, 
kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. W przygotowaniu 
wieczerzy uczestniczyli pracownicy 
Urzędu Gminy, GOPS-u i gminnej 
świetlicy „Cyberia” oraz uczniowie 
Zespołu Szkół w Grabowie i mło-
dzież z „Oazy” działającej przy pa-
rafi i pw. Świętej Trójcy.

 Jacek Lombarski

Anna Plesiewicz-Trzeciak, zastępca wójta i przewodniczący Rady Gminy Marcin 
Brynda złożyli życzenia wesołych świąt i miłej zabawy

Ks. proboszcz parafi i Grabów nad Pilicą Jan Pękacz pobłogosławił opłatki

Życzenia, życzenia... Oby się spełniły. Wójt Euzebiusz Strzelczyk 
stara się sprostać im wszystkim

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą 

najserdeczniejsze życzenia.

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

bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy 2020 Rok 
był spełnieniem pragnień i marzeń.

 Zastępca Wójta 
Anna Plesiewicz-Trzeciak 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Marcin Brynda 

 Wójt 
Euzebiusz Strzelczyk
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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

Cel – gmina Iłża 
bez smogu
Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski i burmistrz 
Iłży Przemysław Burek podpisali 12 grudnia umowę 
dotyczącą przyznanego gminie decyzją zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego wsparcia fi nansowego ma 
sumę 800 281,92 zł.

Stanowi ona 80% kosztów rozpo-
czynanego zadania inwestycyjnego, 
realizującego wniosek samorządu 
gminy Iłża zaaprobowany przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych. Projekt pod 
nazwą „Gmina bez smogu – wy-
miana kotłów CO na terenie gminy 
Iłża. Działanie: 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza” obejmu-
je prace budowlano-instalacyjne 
wymieniające w  gospodarstwach 
indywidualnych stare wyeksplo-
atowane źródła ciepła na nowe – 
niskoemisyjne piece na gaz bądź 

kotły grzewcze na biomasę. Cho-
dzi o 57 instalacji, w tym 21 pieców 
ogrzewanych gazem i 36 kotłów – 
na biomasę. 

– Podpisana umowa dotycząca 
wsparcia finansowego projektu 
wymiany starych pieców na nowe 
niskoemisyjne instalacje grzewcze 
jest bardzo istotna dla naszej gmi-
ny, w  tym dla samej Iłży. Miasto 
położona jest w  dolinie. Normy 
zanieczyszczeń powietrza, najbar-
dziej w sezonie grzewczym, są tu 
znacznie przekraczane. Daje się to 
mieszkańcom we znaki szczególnie 

których benefi cjenci z  Mazowsza 
uzyskali już ponad 6 mld zł dofi -
nansowania. 

Na zdjęciu: Wicemarszałek Ma-
zowsza Rafał Rajkowski i burmistrz 
Iłży Przemysław Burek (z prawej) 
z  planszą prezentującą sumę przy-
znanego dofi nansowania wymia-
ny starych pieców grzewczych na 
ekologiczne instalacje ogrzewania 
gazem lub biomasą. 

 (mk)

100 mln od Sejmiku na most 
na Wiśle koło Kozienic
100 milionów złotych – tyle zabezpieczył sejmik województwa mazowieckiego na budowę mostu na rzece 
Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska a miejscowością Świerże Górne, wraz z drogami 
dojazdowymi. Całość inwestycji ma kosztować 650 mln zł. 80% tej kwoty ma sfi nansować rząd.

W  Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach odbył się w  środę 
briefi ng prasowy, podczas którego 
Rafał Rajkowski, wicemarszałek 
województwa mazowieckiego oraz 
Tomasz Śmietanka i Leszek Przy-
bytniak – radni Sejmiku, przekazali 
informację o zabezpieczeniu środ-
ków fi nansowych w kwocie 100 mln 
złotych, w budżecie województwa 
mazowieckiego na budowę mostu 
na rzece Wiśle. Samorządy mają 
pokryć 20% inwestycji, zaś pozo-
stałe 80% rząd, w ramach programu 
Mosty dla Regionów.

– Jesteśmy w trzech radnymi sej-
miku województwa mazowieckiego, 
bardzo mocno od samego początku 
akcentowaliśmy i zabiegaliśmy o to, 
żeby było fi nansowanie ze strony sa-
morządu województwa mazowiec-
kiego dotyczące tej ważnej inwe-
stycji dla dwóch powiatów. W tym 
przypadku subregionu radomskiego 
ziemi kozienickiej i miło mi nam po-
informować, że te pieniążki głosami 
Koalicji Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 26 głosów za 
przeszły. Nie wypowiadamy się, dla-
czego radni Prawa i Sprawiedliwości 

byli przeciw – mówił podczas spo-
tkania Rafał Rajkowski, wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego.

Na spotkaniu obecni byli Sta-
rosta Kozienicki Andrzej Jung 
oraz Wicestarosta Józef Grzegorz 
Małaśnicki, którzy podziękowali 
Marszałkom i Radnym Wojewódz-
twa Mazowieckiego za szczególne 
wsparcie działań samorządów 
powiatu kozienickiego, powiatu 
garwolińskiego, gminy Kozienice 
i gminy Maciejowice.

– Dzisiejsza informacja jest 
pięknym prezentem pod choinkę, 

musi zabezpieczyć środki, jak powie-
dział marszałek, ale jest to pierwszy 
konkretny krok z naszej strony, stro-
ny samorządowej i konkretne środki 
fi nansowej w WPF – mówił radny 
Tomasz Śmietanka.

Tymczasem posłanka Joanna 
Kluzik-Rostkowska złożyła inter-
pelację do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Przypomina w  niej, 
że 23 września minister inwestycji 
i rozwoju Jerzy Kwieciński przeka-
zał samorządowcom pozytywną 
opinię ministerstwa dotyczącą bu-
dowy mostu, zaznaczając podczas 
konferencji prasowej, iż „ma na-
dzieję, że pan wojewoda w niedłu-
gim czasie – nie dłuższym niż dwa 
tygodnie – przygotuje właściwą 
umowę i podpisze z panami samo-
rządowcami. To będzie umowa na 
dofi nansowanie przygotowania do-
kumentacji, ale ona u nas działa jak 
promesa na inwestycję, więc to roz-
poczyna ten historyczny moment, 
kiedy ten most tutaj powstanie”.

W  swej interpelacji posłanka 
pyta: Dlaczego nie dotrzymano 
zapowiadanego terminu dwóch ty-
godni? Czy brak tej umowy oznacza 
rezygnację z budowy mostu? Czy 
w budżecie państwa zarezerwowa-
no środki na realizację tego zada-
nia? Jeśli nie, to kiedy można spo-
dziewać się uruchomienia promesy 
w zakresie budowy mostu?

 źródło: radom24.pl
fot. kozienicepowiat.pl

w dniach bezwietrznych i w godzi-
nach popołudniowych. Dlatego 
cieszymy się z  tego, że udało się 
nam otrzymać fi nansowe wsparcie 
unijne. Wraz ze środkami budżeto-
wymi naszej gminy, przyczyni się 
to do zmniejszenia zanieczyszczeń 
powietrza szkodliwych dla zdrowia. 
Chętnie skorzystamy z  kolejnych 
programów proekologicznych – 
powiedział Przemysław Burek, 
burmistrz miasta i gminy Iłży po 
podpisaniu mowy.

Warto przypomnieć, że najwięk-
szy w kraju region w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, 
w  przedziale czasowym 2014–
2020, przeznacza ponad 8 mld zł 
na wsparcie fi nansowe użytecznych 
inicjatyw lokalnych. Odpowiedzial-
na za ogłaszane konkursy Mazo-
wiecka Jednostka Wdrażania Pro-
jektów Unijnych oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie ogłosiły 
dotąd 170 konkursów i  naborów 
pozakonkursowych, w  ramach 

jaki otrzymuje powiat kozienicki, 
Gmina Kozienice, powiat garwo-
liński i  Gmina Maciejowice. Ta 
decyzja samorządu województwa 
mazowieckiego jest decyzją wspa-
niałą. Długo oczekiwane zadanie 
najpierw wydawało się, że jest to 
kaprysem nie do zrealizowania 
społeczności jednej i drugiej stro-
ny Wisły, wreszcie ich połączy, 
przybliży. Za to Panie marszałku, 
panowie radni wszystkim samorzą-
dowcom województwa mazowiec-
kiego bardzo dziękuję. Wierzę, że 
druga strona także dotrzyma tych 
ustaleń, ponieważ deklaracja o bu-
dowie w tym miejscu mostu padała 
ze strony rządowej – dodał starosta 
kozienicki Andrzej Jung.

– Bardzo się cieszę, że wczoraj 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
ustaliliśmy 100 milionów złotych. Jest 
to bardzo dobra informacja. Oczywi-
ście nie jest to jeszcze potwierdzenie 
budowy mostu, bo druga strona też 
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W drodze do Nowej Lewicy
Trzy partie lewicowe, występujące pod szyldem Komitetu Wyborczego SLD, 
wprowadzając do Sejmu 49 posłów nie odniosły sukcesu we wszystkich okręgach 
wyborczych. Zabrakło go w okręgu z siedzibą w Radomiu.

Mimo poparcia listy lewicowej 
przez ponad 25 tysięcy wyborców, 
do uzyskania mandatu zabrakło 
około 3,5 tysiąca głosów. Najbliższy 
sukcesu był Patryk Fajdek z „Wio-
sny”, drugie miejsce zajął Ireneusz 
Sitarski z  SLD. Nie zapomniano 
o nich, podobnie jak i o pozosta-
łych kandydatach. Kontakty z nimi 
oraz innymi przedstawicielami 
„Wiosny” i  Lewicy Razem zacie-
śniającymi współpracę utrzymuje 
Waldemar Kaczmarski, przewod-
niczący Rady Miejskiej SLD w Ra-
domiu. Sytuacją w subregionie ra-
domskim interesują się też instancje 
krajowe i wojewódzkie, stawiające 
na poszerzanie współdziałania, 
a w perspektywie – zjednoczenie. 

Przygotowania do fuzji SLD 
i  „Wiosny” i  ścisłej współpracy 
z Lewicą Razem nastąpiły zaraz po 
wyborach. Sprzyjał temu fakt wy-
boru na posłów liderów trzech par-
tii lewicowych, wspólnie przecież 
prowadzących kampanię wyborczą: 
Włodzimierza Czarzastego z SLD, 
Roberta Biedronia z „Wiosny” i Ad-
riana Zandberga z Lewicy Razem. 
Nadzieje na dalsze zbliżenie stwa-
rza działający już na ul. Wiejskiej 
Klub Parlamentarny Nowej Lewicy 
Razem.

Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności, mandat poselski uzyskał 
też pochodzący z  Płocka Arka-
diusz Iwaniak, przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego SLD na 
Mazowszu. Zaproszony w listopa-
dzie, przez Waldemara Kaczmar-
skiego, na spotkanie w  Radomiu 
dziękował kandydatom, w  tym 
Ireneuszowi Sitarskiemu ubiega-
jącemu się w maju także o mandat 
posła Parlamentu Europejskiego 
oraz aktywowi zaangażowanemu 
w kampanii wyborczej do Sejmu. 
Po omówieniu przebiegu kampa-
nii wyborczej, jako szef instancji 
wojewódzkiej i poseł, wyraził go-
towość udzielania pomocy organi-
zacji miejskiej i pozostałych ośmiu 
z powiatów subregionu radomskie-

go w podejmowanych inicjatywach 
na rzecz mieszkańców. Radomska, 
jako jedyna na Mazowszu posiada 
własną siedzibę przy ul. Żerom-
skiego 31. Gotowa jest podjąć się 
koordynacji kontaktów z powiata-
mi. Odbywane w Radomiu zebrania 
w kołach przystosowanych obsza-
rowo do obwodów głosowania, 
sprzyjają aktywnemu włączeniu 
się w rozpoczynającą się kampanię 
prezydencką.

Poseł Arkadiusz Iwaniak, pod-
czas spotkania w Radomiu, przeka-

zał spostrzeżenia i odczucia posłów 
lewicy z  pierwszych tygodni ich 
działalności w Sejmie m.in. zado-
wolenia z faktu przyznania posłom 
klubu lewicy funkcji wicemarszałka 
Sejmu, przewodniczących trzech 
komisji i  wiceprzewodniczących 
sześciu. Poinformował, że dobrze 
przyjęte expose Adriana Zandberga 
było poprzedzone przekazaniu mu 
przez posłów sugestii na spotkaniu 
klubu parlamentarnego lewicy. Jego 
wystąpienie nie było nastawione 
na krytykę partii rządzącej, lecz na 

Posła Arkadiusza Iwaniaka, 
przybyli na spotkanie przedsta-
wiciele SLD z  poszczególnych 
powiatów, pytali o różne sprawy. 
 Pierwsze pytanie dotyczyło jego 

stosunku do gorącego tematu, ja-
kim jest zgłoszony przez posłów 
PiS projekt zmian ograniczających 
niezawisłość polskich sędziów.

– Gdybym był w Warszawie, 
podobnie jak inni koledzy po-
słowie z  lewicy, uczestniczył-
bym teraz w  proteście. Nad 
projektem złożonym przez gru-
pę posłów PiS ograniczającym 
niezawisłość sędziów debatuje 
Sejm. PiS ma w nim większość 
i na pewno uchwali ten projekt 
z jakimiś poprawkami. Trafi  on 
do Senatu, który ma miesiąc na 
ustosunkowanie się. Ze stanowi-
skiem Senatu wróci on do Sejmu. 
Po głosowaniu trafi  na biurko 
prezydent Andrzeja Dudy – do 
podpisu. I  tu dochodzimy do 
bardzo ważnej sprawy. Dla lewi-
cy najważniejsze jest teraz dobre 
przygotowanie się do wyborów 
prezydenckich.
 Kto będzie wspólnie uzgodnionym 

kandydatem lewicy na prezydenta?
– Na pewno nie będziemy 

eksperymentować, jak niegdyś 
w przypadku z Magdaleną Ogó-
rek. W  grę wchodzi nazwisko 
powszechnie znane. Dowiecie 
się z początkiem stycznia. Kan-
dydatura zostanie przyjęta też 
podczas drugiej części nieza-
kończonej przecież Konwencji 
Krajowej SLD.
 Chcemy dowiedzieć się czegoś 

więcej na temat fuzji z „Wiosną” 
Roberta Biedronia. 

 – Łączymy się z dotychcza-
sową „Wiosną” w  sytuacji, gdy 
SLD zmienia w nowym statucie 
nazwę na Nowa Lewica, a człon-
kowie dotychczasowej „Wiosny” 

wstępują do niej jak do nowej 
formacji. W statutach zachowa-
ne są okresowo frakcje – SLD 
i „Wiosna” po to m.in. by móc 
zastosować parytet we władzach 
krajowych i wojewódzkich. Bę-
dzie w nich po dwóch przewod-
niczących, a w radach – równa 
liczba członków. Na przykład 
w  Radzie Województwa Ma-
zowieckiego Nowej Lewicy wi-
dzę po 20 przedstawicieli SLD 
i  „Wiosny” z  poszczególnych 
powiatów. Na szczeblu powia-
towym może być różnie. Jeśli są 
warunki włączenia się przedsta-
wicieli dotychczasowej „Wiosny” 
do władz Nowej Lewicy, tak się 
stanie. Jeśli ich nie ma w powie-
cie, zmian nie będzie. Wiem, 
że w  subregionie radomskim 
istnieją jej struktury. Trzeba za-
cieśniać wzajemną współpracę 
na zasadach partnerstwa, jak 
to czynią na przykład działacze 
z  Radomia. W  gminach mogą 
powstawać koła Nowej Lewicy. 
Tyle na dzisiaj. 
 Życzę Wam, członkom Waszych 

organizacji i Waszym najbliższym 
radosnych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Arkadiusz Iwaniak odpowiada 
na pytania uczestników spotkania

Za stołem prezydialnym (od lewej): przew. RM SLD Waldemar Kaczmarski, 
poseł Arkadiusz Iwaniak oraz kandydujący na posłów – Ireneusz Sitarski i Daniel Oliszewski

przedstawienie poglądów lewicy 
na drogę do państwa dobrobytu, 
z  uwypukleniem kwestii socjal-
nych.

 Arkadiusz Iwaniak dużo uwagi 
poświęcił współpracy partyjnej, 
uszanowaniu decyzji Lewicy Ra-
zem do pozostania partią samo-
dzielną, lecz uczestniczących jej 
posłów w działalności Klubu Par-
lamentarnego Lewica Razem. 

Przekaz Arkadiusza Iwaniaka 
dotyczący sposobu łączenia się 
SLD i Wiosny w jedną partię oka-
zał się zgodny z tym, co się stało na 
odrębnych konwencjach tych partii 
14 grudnia. Przedstawiciele SLD 
z powiatów zostali o tym szczegó-
łowo poinformowani przez posła na 
spotkaniach 18 grudnia w Grójcu, 
a następnie w Centrum Aktywności 
Lokalnej w Pionkach. W Pionkach, 
w oczekiwaniu na przyjazd Arka-
diusza Iwaniaka i  towarzyszącej 
mu sekretarz Mazowieckiej Rady 
Wojewódzkiej SLD Magdy Zdyra, 
Józef Bociarski przewodniczący 
Rady SLD powiatu radomskiego, 
jako członek Rady Krajowej SLD 
uczestniczący w  obradach Krajo-

wej Konwencji powiedział, że przez 
kilkanaście minut jej gościem był 
lider Lewicy Razem Adrian Zand-
berg. Pogratulował SLD rozpo-
częcia wspólnej drogi z  „Wiosną” 
pod nazwą Nowa Lewica. Po jego 
wyjściu toczyła się ożywiona dysku-
sja. Kilku delegatów opowiedziało 
się za utrzymaniem samodzielnej 
SLD. Za zmianą statutu zwiastują-
cą jej działalność pod nazwą Nowa 
Lewica opowiedziało się 109 dele-
gatów. 10 było temu przeciwnych, 
a 8 wstrzymało się od głosu. Józef Bo-
ciarski głosował za zmianą statutu. 
Nowa nazwa zacznie obowiązywać 
jednak po zatwierdzeniu dokonanej 
zmiany przez sąd. – Przewodniczą-
cy Włodzimierz Czarzasty przy-
rzekł na zakończenie, że wspólny 
Klub Parlamentarny Nowa Lewica 
Razem i Zarząd Krajowy szczególną 
opieką otoczą organizacje lewicowe 
w tych okręgach wyborczych, w któ-
rych nie udało się uzyskać mandatu 
poselskiego. A takim jest radomski. 
Więcej powie po przyjeździe z Grój-
ca poseł Arkadiusz Iwaniak – zakoń-
czył Józef Bociarski.

 Tekst i foto: M.K.

Poseł Arkadiusz Iwaniak i przewodniczący tej partii w powiecie radomskim 
Józef Bociarski wręczają Odznaki 20-lecia SLD

Przedstawiciele SLD z Radomia na spotkaniu w Pionkach
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1
Lipsko, dnia 06.12.2019 r. 

Znak: BOŚ 6620.7.2019

D E C Y Z J A

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM, 

POŁOŻONEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ 
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2

Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 
104, art. 107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta 
Gminy Solec nad Wisłą w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych 
w miejscowości Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I. I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Sadkowice, gmina Solec nad Wisłą, 
powiat lipski, województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U.2018.2204 t.j) – 

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gra-
bowie nad Pilicą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 oraz na stronie internetowej bip.grabow.
pl został wywieszony na okres 21 dni tj. od 30 listopada 2019 r. do 21 grudnia 2019 r. wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą przeznaczonej do oddania 
w najem.

  /-/ Euzebiusz Strzelczyk
  Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Sadkowice, 
gm. Solec nad Wisłą oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec 
nad Wisłą oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu (pełna treść decyzji) oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
działki [w ha]

1. Solec nad Wisłą Sadkowice I 137 3,44

2. Solec nad Wisłą Sadkowice I 141 0,03

3. Solec nad Wisłą Sadkowice I 142 0,74

4. Solec nad Wisłą Sadkowice I 277 0,27

5. Solec nad Wisłą Sadkowice I 620 12,60

6. Solec nad Wisłą Sadkowice I 679 8,50

Łączna powierzchnia: 25,58 ha

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.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563
Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

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

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com
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Wigilijne spotkanie 
„hubalowej rodziny”
Raz do roku, polana w opoczyńskich lasach, gdzie niegdyś stała leśniczów-
ka Bielawy, tętni nadzwyczajnym życiem. Z odległych stron przyjeżdżają 
w to magiczne miejsce uczniowie, harcerze i wszyscy ci, których sercom 
bliska jest pamięć o majorze Hubalu i jego żołnierzach

Tegoroczne, trzynaste już, wigi-
lijne spotkanie i powitanie przyby-
łych gości przez dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Hubala 
w  Radomiu Beatę Jasek, niespo-
dziewanie i  spontanicznie prze-
rwali harcerze chóralnie śpiewając 
gawędę „Na powitanie, wszyscy ra-
zem”, wprowadzając z miejsca miły, 
niekonwencjonalny klimat. 

– Skupiamy się tutaj po to, żeby 
pamięć o  majorze i  jego żołnier-
zach nie zaginęła – powiedziała 
Beata Jasek. – Co roku to powta-
rzam i  z  każdym rokiem serce 
bardzo mi się raduje, kiedy widzę 
jak nas przybywa. Jak „hubalowa 
rodzina” staje się coraz większa. Nie 
ma wśród nas dyrektorów, posłów, 
marszałków. Jesteśmy my. Marian, 
Kasia, Zbyszek, Paweł, Jola. To my, 
„hubalowa rodzina”. 

Nie było przesady w  słowach 
dyrektor Beaty Jasek. Ta rodzina 
faktycznie stale się powiększa. Do 
stały, i najstarszych, bywalców, to 
jest uczniów ze szkół w Przydwo-
rzycach, Brudzewicach, Lipinach, 
czy Bychawie w województwie lu-
belskim, przyłączają się wciąż nowi 
uczestnicy ze szkół w Dobromie-
rzu, Kielcach i Glinniku. Ta ostatnia 
szkoła dopiero w przyszłym roku 
przyjmie imię majora Hubala, ale 
już dołączyła do niemałej rodziny. 
Również coraz liczniej przybywają 
na Bielawy harcerze, jak na przy-
kład z  Zakrzewa, Dobromierza 
i innych miejsc idąc w ślady harce-

twa Opoczno, współorganizatorzy 
„Hubalowej Wigilii” wespół z ZSZ 
im. Hubala w Radomiu. 

Tradycją wigilijnego spotkania 
na Bielawach jest ubieranie coraz 
wyższych choinek, ale młodzież 
jest kreatywna i  poradziła sobie 
doskonale. Na plecach rosłych ko-
legów, kadetów z Lipin, można było 
sięgnąć wyżej niż z ziemi, a ułani 
szablami zakładali przygotowane 
przez dzieci barwne łańcuchy. 

Nie zabrakło w czasie tego spotka-
nia i chwili zadumy. Waldemar Kotas 
z Opola, aktor rozpoznany ze swojej 
roli w serialu „Korona królów”, a na 
Bielawach występujący w barwach 
19. Pułku Ułanów Wołyńskich, prze-
czytał wiersz Józefa Mączki, pierw-
szego dowódcy ułana Henryka Do-
brzańskiego w 1915 roku.

Po krótkiej modlitwie odprawio-
nej przez ks. Stanisława Drąg,a po-
dzielono się opłatkiem i  złożono 
sobie świąteczne życzenia i spożyto 
skromny, leśny posiłek tj. wojsko-
wą grochówkę i kiełbasę upieczoną 
nad ogniskiem.

Tradycyjnie już, dalszy ciąg spo-
tkania odbył się przy „Szańcu majora 
Hubala” w Anielinie. I tu, jak wcześniej 
na Bielawach, z-ca dyrektora RDLP 
w  Radomiu, honorowy Hubalczyk, 
Piotr Kacprzak, w krótkich słowach 
przypomniał historię tych miejsc, Bie-
law i polany pod Anielinem, zwracając 
uwagę młodzieży na stare drzewa, mil-
czących świadków hubalowej historii.

Spotkanie hubalowej rodziny 
zakończył pułkownik Marian Zach 
wierszem „Hubalowa Legenda”, po 
czym przy pomniku w szańcu zło-
żono kwiaty i zapalono znicze.

Pomimo że była to trzynasta wi-
gilia, a więc wg przesądu pechowa, 
wszystko odbyło się jak należy i, 
co najważniejsze, wszyscy spośród 
około 400 uczestników spotka-
nia wrócili do domów szczęśliwie 
i w doskonałych humorach.  JL

rzy seniorów z Harcerskiego Kręgu 
Seniorów „Konary” z Radomia. 

Od samego początku w wigilij-
nym spotkaniu uczestniczą rów-
nież kawalerzyści, druhowie OSP 
i  oczywiście leśnicy z  Nadleśnic-

Pamiątkowa fotka z „Hubalowej Wigilii 2019”

Beata Jasek, dyrektor ZSZ im. Hubala w Radomiu, powitała wigilijnych gości, 
a Piotr Kacprzak, z-ca dyrektora RDLP Radom, przedstawił krótki rys historii 
leśniczówki Bielawy

Jak hubalowa wigilia to i Hubal być musi. Od lat wciela się w tę rolę Jacek 
Fryszkowski ze Szwadronu Radomskiego. Tu w towarzystwie płk. Mariana Zacha, 
wiceprezesa Środowiska Hubalczycy

Najprzyjemniejszy moment spotkania– wspólne ubieranie choinki Coraz trudniej ubierać choinki na Bielawach, ale od czego ułani szable mają?
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 Każde wydarzenie musi mieć swoich sprawców. Takim wydarzeniem, 
o dużym wydźwięku społecznym, było wigilijne spotkanie dla osób sa-
motnych w Gminie Grabów nad Pilicą. Inicjatywa godna pochwały i kon-
tynuowana już od wielu lat, a w tym roku możliwa do przeprowadzenia, 
między innymi dzięki wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiuszowi 
Strzelczykowi, zastępcy wójta Annie Plesiewicz-Trzeciak i przewodniczą-
cemu Rady Gminy Marcinowi Brynda.

 Co tam „Bracia Golcowie”. Co tam Eugeniusz Bodo. W Jastrzębi kryją się prawdziwe talenty. Przedszko-
laki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi pokazały, a właściwie wyśpiewały co potrafi ą, podczas 
uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Oklaskom nie było końca, a wójt Wojciech Ćwierz 
nagrodził małych artystów słodkimi upominkami. Nie były to jeszcze „Oskary”, ale od czegoś trzeba przecież 
zacząć, aby wspiąć się na szczyt.

 Nie jest łatwo złożyć życzenia dzieciom. Nigdy nie wiadomo, o czym 
aktualnie marzą. Czy jest to najnowsza gra komputerowa, czy może bilet 
do kina na najnowszą część „Gwiezdnych wojen”? Jednak wójt gminy 
Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz zaryzykowała podczas wieczerzy 
wigilijnej. Czy trafi ła z życzeniami? Tego jesteśmy pewni!

 Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznej jest duża. Czy 
jednak panowie: Rafał Rajkowski – wicemarszałek, Tomasz Adamiec – wójt gminy Policzna i Paweł Jędra, 
przewodniczący Rady Gminy nie rozmawiają o jej podwyższeniu? Wzrok skierowany w górę wskazuje na 
to, że to możliwe…

 Inżynierowie i technicy zrzeszeni w RR FSNT NOT oraz w Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa 
złożyli życzenia świąteczno-noworoczne sobie i zaproszonym gościom na spotkaniu w Teatrze Powszechnym 
w Radomiu. Tradycyjny ceremoniał opłatkowy poprzedziła wspólna modlitwa z ks. bp Henrykiem Toma-
sikiem. Towarzyszyli mu Krzysztof Śmiechowski – Prezes RR FSNT NOT, pełnomocnik MIIB Wojciech 
Barankiewicz oraz dyrektor biura RR FSNT NOT Paweł Kubicki. Życzenia w imieniu samorządowców 
miasta  przekazała wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, a władz krajowych NOT wiceprezesi – Kamil 
Wójcik i Marek Grzywacz oraz wiceprzewodniczący GKR Andrzej Barski. 

 Stanęliśmy przed dość trudnym pytaniem. W dyskotece osobę obsłu-
gującą urządzenia nagłaśniające nazywa się DJ-em. A jak określić kogoś, 
kto obsługuje taki sam sprzęt podczas wigilijnego koncertu kolęd? Chyba 
nie „kolędjokeyem?” Nie mniej jednak, jakiej nazwy byśmy nie użyli, 
Małgorzata Siekut, kierownik Centrum Aktywizacji Społeczności Lo-
kalnej „Cyberia” w Gminie Grabów nad Pilicą, zawsze w tej roli wypada 
doskonale i z uśmiechem. Ostatnio spotkaliśmy ją w Zajeździe „U Jankie-
la” podczas wigilijnego spotkania zorganizowanego przez Urząd Gminy 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

PO(D)GL ĄDY

Wspólnymi siłami

W górę patrz!

Mamy talenty Niełatwe życzenia

Kto tak pięknie gra?
Wigilia inżynierów i techników


