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INWESTYCJE 
ROZWOJOWE 
GMINY
Gmina Kazanów znajduje się w okresie rozwoju. Przed 
kilkunastoma dniami wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
otrzymała od Rady Gminy absolutorium za realizację 
zadań budżetowych w 2019 roku.

 W   środę, 8 lipca nastąpiło 
natomiast w  Kazanowie uroczy-
ste podpisanie umów inwesty-
cyjnych, które będą w niedługim 
czasie realizowane na terenie tej 
gminy. Najważniejsze dotyczą 
budowy sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w  sołectwach po-
łożonych na terenie gminy Ka-
zanów nieposiadających dotąd 
infrastruktury wodociągowej. 
Wartość tej inwestycji wyniesie 
ponad 7,6 mln zł, z czego blisko 
4 mln zł stanowi dofi nansowanie 

z budżetu samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego. 

 Podpisano umowę na dofi nanso-
wanie z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w wysokości 70 000 zł 
na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej dojaz-
dowej do pól i gospodarstw rolnych 
w miejscowości Kroczów Większy”.

 Podpisano umowę w formie do-
tacji celowej w kwocie 20 000,00 zł 
w  ramach zadania Mazowieckie 
strażnice OSP – 2020 dotyczy re-
montu bram garażowych.

50 tys. zł dofi nansowania przy-
znano gminie Kazanów w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2020” ze wskazaniem miejscowo-
ści: Kazanów, Kowalków – Kolo-
nia, Niedarczów Dolny – Kolonia, 
Niedarczów Górny – Kolonia i Za-
krzówek – Wieś. Po 10 000,00 zł 
otrzymuje każde wymienione 
sołectwo z  przeznaczeniem na 
dofi nansowanie zadania tj. zakup 
i montaż elementów oświetlenia 
ulicznego czy też drogi.

 Umowy podpisali: Wicemar-
szałek Województwa Mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski, wójt gmi-
ny Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka 
i skarbnik gminy Jadwiga Gąbka.

Dzięki dofi nansowaniu w wy-
sokości 4 mln zł, kolejne gospo-
darstwa w  sołectwach gminy 
Kazanów zostaną podłączone do 
sieci wodociągowej. Zrealizowa-
nie tych zadań przyczyni się do 
podniesienia jakości życia miesz-
kańców, którzy będą mogli korzy-
stać z dobrej jakościowo wody. Do 
nowej sieci wodociągowej, której 
długość będzie wynosiła 21 km, 
zostanie podłączone ponad 270 
gospodarstw. I etap inwestycji wo-
dociągowej, obejmującej miejsco-
wości Niedarczów i Zakrzówek, 
jest już w realizacji.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka dziękuje radnym za udzielone jej zaufanie i abso-
lutorium za realizację budżetu 2019 roku

Sala obrad 

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz panie: Wójt Teresa Pancerz-Pyrka (z lewej) 
i skarbnik gminy Jadwiga Gąbka prezentują baner z wymowną sumą 4 mln zł dofi nansowania inwestycji wodociągowych
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ARP zainwestuje 24 mln zł 
w radomskie hale po Łuczniku
Kończą się prace projektowe przebudowy kompleksu produkcyjno-biurowego poło-
żonego w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prze-
widuje, że na przebudowę hali nr 9 oraz budynku nr 9B wyda około 24 mln zł netto.

Zakończenie prac projektowych 
jest przewidziane na pierwszą po-
łowę lipca. Wykonawca przedłożył 
już dokumentację wykonawczą 
i kosztorysową. Trwa weryfi kacja 
i  sprawdzanie opracowania. Na 
przełomie września i października 
br. ARP S.A. planuje ogłosić poste-
powanie przetargowe, by wyłonić 
inwestora zastępczego i wykonawcę 
robót budowlanych.

Kompleks produkcyjno-biurowy 
w Radomiu powstał w 1978 roku. 
W  jego skład wchodzą budynki 
dawnej fabryki maszyn do szycia 
Łucznik. Celem przeprowadzenia 
modernizacji jest poprawa spraw-
ności technicznej obiektów oraz 
dostosowanie ich do obecnych 
standardów i  oczekiwań najem-
ców. Jednym z głównych założeń 

usprawnienie i  unowocześnienie 
układu funkcjonalno-użytkowego. 
Prace w budynku 9B polegają na 
gruntownej przebudowie budynku 
celem dostosowania do planowanej 
funkcji obsługi socjalno-biurowej 
zmodernizowanej części hali nr 9. 
Dodatkowo dla hali nr 9 i budyn-
ku nr 9B zaproponowane zostały 
nowe plany na zagospodarowanie 

terenów zewnętrznych dla lepszej 
komunikacji samochodowej. W ra-
mach rewitalizacji na rok 2021 jest 
również planowany remont elewa-
cji budynku 9A.

ARP S.A. w  2019 r. podjęła 
działania w kierunku rewitalizacji 
kompleksu produkcyjno-biurowe-
go położonego w Radomiu przy ul. 
Tarnobrzeskiej. W  styczniu 2019 
roku wykonano analizę ekonomicz-
no-techniczną, celem weryfi kacji 
możliwych wariantów prac mo-
dernizacyjnych i wskazania opty-
malnego rozwiązania. W  wyniku 
wykonanej analizy wytypowano 
zakres prac remontowych najko-
rzystniejszy dla obiektu. 9 grudnia 
2019 r. podpisano umowę z fi rmą 
projektową Zakład Usług Budowla-
nych KONZBUD ze Stalowej Woli 
na wykonanie kompletnej, wielo-
branżowej dokumentacji projekto-
wej przebudowy.

 radom24.pl

jest zrealizowanie inwestycji przy 
jak najmniejszym obciążeniu dla 
najemców. Dlatego prace budow-
lane zostały podzielone na pięć eta-
pów ściśle dopasowanych do pracy 
obecnych najemców.

Zakres prac modernizacyj-
nych hali obejmuje w  głównej 
mierze wymianę dachu, ścian 
zewnętrznych, stolarki okiennej 
i drzwiowej, modernizację insta-
lacji wewnętrznych oraz ogólne 

Elektryczne autobusy 
wyjechały na ulice Radomia
Dziesięć elektrycznych autobusów w ubiegły czwartek wyjechało na ulice Rado-
mia. Ich zakup to część realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
projektu multimodalnego, współfi nansowanego z funduszy unijnych. W ostat-
nich tygodniach autobusy oraz ładowarki przeszły testy techniczne, a kierowcy 
przeszli specjalne szkolenia. Solarisy będą jeździły na liniach nr 1 i 12.

– Cały projekt multimodalny, 
obejmujący nie tylko zakup au-
tobusów, ale także budowę dróg 
dla rowerów oraz zakup i montaż 
biletomatów, wyświetlaczy i  wiat 
przystankowych, ma na celu po-
prawę komfortu życia mieszkań-
ców. Na pewno do poprawy tego 
komfortu przyczynią się nowe, 
ciche i  praktycznie bezemisyjne 
autobusy. Mamy świadomość, że 
podobnie jak inne europejskie 
miasta, musimy systematycznie 
uatrakcyjniać transport publiczny. 
Zakup elektrycznych autobusów to 
bardzo istotny element budowanej 
w naszym mieście Strefy Wygodne-
go Ruchu, czyli idei równoważenia 
potrzeb kierowców, rowerzystów, 
pieszych i pasażerów komunikacji 
miejskiej – mówi prezydent Rado-
sław Witkowski.

Oferta fi rmy Solaris była jedyną, 
jaka wpłynęła na przetarg ogło-
szony przez Miejski Zarząd Dróg 
i  Komunikacji. 10 elektrycznych 
autobusów wraz z całą infrastruk-
turą ładującą kosztowało prawie 32 
mln złotych. Nowe Solarisy będą 
umożliwiały podróż około 75 pa-
sażerom. Pojazdy są ogrzewane ga-
zem ziemnym, a nie – jak to zwykle 
było w takich pojazdach – olejem 
napędowym. Solarisy są wyposażo-
ne w System Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej. Nowością są 
w nich kasowniki już nie z przyci-
skami, lecz z ekranem dotykowym. 

Pierwszy kasownik od strony kabi-
ny kierowcy jest też przystosowany 
do korzystania z kart płatniczych. 
W autobusach jest także monito-
ring i gniazda USB.

Zakupiona w  ramach tego sa-
mego zamówienia infrastruktura 
towarzysząca to 10 ładowarek na 
terenie zajezdni Żakowice i  dwie 
pantografowe, które ustawiono na 
pętlach końcowych linii 1 na Połu-
dniu i Gołębiowie I.

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji jest w trakcie przetargu 
na dostawę kolejnych dziewięciu 
elektrycznych autobusów, które 
będą obsługiwać linię nr 3. Kilka 
dni temu otwarto jedyną ofertę jaka 
wpłynęła. Także została ona złożo-

na przez fi rmę Solaris. Miejska 
spółka ma na ten cel przyznane 
unijne dofi nansowanie w kwo-
cie ponad 19 mln złotych.

Oprócz zakupu dziewięciu 
autobusów elektrycznych klasy 
maxi, projekt MPK obejmuje 
także pozyskanie pięciu dwu-
wyjściowych mobilnych stacji 
ładowania zajezdniowego, bu-
dowę stacji szybkiego ładowania 
pantografowego na pętli przy 
ul. Królowej Jadwigi oraz zakup 
nowego pojazdu technicznego 
wyposażonego w mobilną stację 
ładowania autobusów. Dostawa 
autobusów planowana jest na 
koniec II kwartału 2021 roku.

 UM Radom

Inwestycje z myślą 
o najmłodszych 
radomianach
Zakończył się kolejny etap modernizacji Ogródka Jor-
danowskiego na Obozisku. Z kolei na Ustroniu powstał 
nowy plac zabaw. – To stosunkowo niewielkie inwestycje, 
ale bardzo istotne, szczególnie dla dzieci. W obu przypad-
kach zabiegały o nie lokalne społeczności. Jest to reali-
zacja idei tworzenia miasta przyjaznego dla wszystkich 
mieszkańców – mówi prezydent Radosław Witkowski

Projekt „Bezpieczny i  przyjazny 
Ogródek Jordanowski” był realizowa-
ny w ramach tegorocznego Budżetu 
Obywatelskiego. – Społeczność sku-
piona wokół Ogródka Jordanowskie-
go działa bardzo prężnie. Dzięki gło-
som mieszkańców, to miejsce stało się 
jeszcze bardziej przyjazne dla dzieci 
spędzających tam czas. Projekt obej-
mował m.in. wymianę ogrodzenia 
i części utwardzonych nawierzchni 
oraz budowę dwóch podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych i przebu-
dowę tarasu. Zostało też wykonane 
zadaszenie piaskownicy, ustawiono 
nowe ławki i  stół do gry w szachy. 
Wykonawca odnowił także wschod-
nią ścianę budynku – wylicza wice-
prezydent Mateusz Tyczyński.

Inwestycja kosztowała ponad 
333 tys. złotych. Przypomnijmy, 
że w  2018 roku, także w  ramach 
Budżetu Obywatelskiego, Ogródek 
Jordanowski wzbogacił się o nowe 
wielofunkcyjne boisko oraz plac 
zabaw.

Zakończyła się również budowa 
placu zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 11 na Ustroniu. To 
inwestycja, która była realizowana 
poza Budżetem Obywatelskim. Zo-
stał zamontowany m.in. zestaw za-
bawowy, karuzela, huśtawki, prze-
plotnia i piaskownica. Część placu 
zabaw ma nawierzchnię wykonana 
z  trawy z rolki. Prace kosztowały 
prawie 100 tys. złotych.

 UM Radom
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Kratki.pl: 
dobro 
powraca
Mająca swoją siedzibę we Wsoli koło Radomia fi rma 
Kratki.pl, to znany nie tylko w Polsce producent ogrze-
waczy gazowych, kominków, pieców i akcesoriów do 
tych urządzeń. Pod koniec czerwca dotarła do miesz-
kańców regionu radomskiego informacja o tym, że 
Kratki.pl otrzymały 392 tysiące zł bezzwrotnej dotacji 
zasilającej kapitał obrotowy fi rmy. 

Dzięki szybkiemu działaniu fi r-
ma znalazła się w  pierwszej grupie 
przedsiębiorstw średniej wielkości, 
które otrzymały bezzwrotne wspar-
cie, ułatwiające im wyjście z trudnej 
sytuacji fi nansowej spowodowanej 
pandemią. Decyzję przyznającą 
fi rmie Kratki.pl dotację właściciel 
Marek Bal otrzymał z  rąk pani 
minister funduszy i polityki regio-
nalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Je-
dynak, która 22 czerwca odwiedziła 
producenta ze Wsoli. 

W ciągu pierwszych 5. dni ogło-
szonego naboru wnioski o pomoc 
złożyło 2955 fi rm. Można je skła-
dać do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości do końca lipca. 
Do rozdysponowania jest 2,5 mld zł 
ulokowanych w Programie Opera-
cyjnym „Inteligentny Rozwój i Pol-
ska Wschodnia”.

Pani minister przypomniała, 
że dotacje wspomagające kapitał 
obrotowy fi rm są uzupełnieniem 

rządowej Tarczy Antykryzysowej. 
Podkreśliła, że dotacje są dobrym 
rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, 
którym obroty w wyniku pandemii 
spadły o  co najmniej 30 procent. 
Dotacje są elementem Funduszowe-
go Pakietu Antywirusowego, czyli 
fi nansowanych z funduszy unijnych 
narzędzi na rzecz walki z  pande-
mią i  jej gospodarczymi skutkami. 
–  W  ramach pakietu do tej pory 
skierowaliśmy środki między innymi 
na pomoc w utrzymaniu miejsc pra-
cy, pożyczki płynnościowe dla fi rm, 
granty dla przedsiębiorstw, które chcą 
inwestować w infrastrukturę badaw-
czo-rozwojową, czy wsparcie domów 
pomocy społecznej i domów dziecka 
– podkreśliła pani minister.

Towarzyszący jej Mikołaj Ró-
życki, zastępca prezesa Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści powiedział: – Robimy wszystko 
aby pieniądze dotarły do fi rm jak 
najszybciej. Oceniamy wnioski na 

w kwocie 392 tysiące złotych, które 
pomogą jej w zachowaniu płynno-
ści fi nansowej. Właściciel fi rmy 
Marek Bal skorzystał też z rządowej 
Tarczy Antykryzysowej. Kratki.pl 
w przedziale czasowym 2014–2020 
realizują też 9 projektów, dofi nan-
sowywanych z  funduszy unijnych 
sumą 16,3 mln zł.

Po otrzymaniu decyzji o  bez-
zwrotnej pomocy pieniężnej Ma-
rek Bal powiedział: – Dzięki efek-
tywnemu wykorzystaniu funduszy 
unijnych możemy dzisiaj pochwalić 
się biznesowym sukcesem. Uzyska-
ne środki przeznaczaliśmy na rozwój 
przestrzeni produkcyjno-magazyno-
wej, zakup nowoczesnych maszyn 
oraz na profesjonalne szkolenia 
pracowników. Możemy śmiało po-
wiedzieć, że na przestrzeni kilku lat 
z niewielkiej rodzinnej fi rmy stali-
śmy się liderem rynku kominkowego 
w Polsce i znaczącym producentem 
w skali europejskiej.

Kratki.pl są wizytówką Wsoli, po-
łożonej po prawej stronie krajowej 
trasy nr 7, jadąc z Radomia w kie-
runku Warszawy. Rzuca się przede 
wszystkim w  oczy salon fi rmowy 
przy ul. Warszawskiej 66. Siedziba 
fi rmy i  jej magazyny zajmują całą 
południową stronę ulicy Witolda 
Gombrowicza, sąsiadując na całej 
długości z   usytuowanym naprze-
ciwko muzeum tego pisarza. Z kolei 
obszerny teren przy ul. Spacerowej 4 
zajmują nowe hale produkcyjne. 
W jednej z nich odbyła się uroczy-
stość wręczenia dotacji, połączona 
ze zwiedzaniem obiektu.

Kratki.pl są też wizytówką gmi-
ny Jedlińsk, znanej w Polsce także 
z widowiska plenerowego „Ścięcie 
Śmierci”. Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz powiedział m.in. że firma 
Kratki.pl to nie tylko produkcja 
i miejsca pracy. Jej właściciel Marek 
Bal to bardzo życzliwy samorządowi 
i mieszkańcom patriota. Wspiera fi -
nansowo drużyny sportowe i lokalne 
inicjatywy. Wierzymy, że otrzymane 
wsparcie pomoże mu w przezwycię-
żeniu skutków koronawirusa.

Od siebie dodam, że Alicja i Ma-
rek Bal przekazali 23 kwietnia ratow-
nikom medycznym z Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Tytusa Chałubińskiego zakupiony 
przez siebie respirator Drager So-
wina 300. Dodatkowo lokalnym 
placówkom medycznym, domom 
pomocy społecznej i przedszkolom 
fi rma przekazała tysiące litrów pły-
nu do dezynfekcji.

 Mieczysław Kaca

Właściciel Kratki.pl Marek Bal i goście: minister Małgorzata Jasińska-Jedynak 
oraz Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP prezentują planszę z uwidocznioną 
suma wsparcia. Z lewej wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz

O skali i pożytku z bezzwrotnej pomocy adresowanej do przedsiębiorstw w po-
trzebie poinformowała minister Małgorzata Jasińska-Jedynak

Marek Bal podziękował za cenną pomoc i przyrzekł uczynić wszystko, by Kratki.pl 
powróciły do poprzedniej kondycji produkcyjnej i na ścieżkę rozwoju

bieżąco i  sukcesywnie będziemy 
publikować nowe listy z wynikami. 
Suma projektów z  pierwszej listy 
zagospodaruje ponad 6,5 procent 
przeznaczonych środków. Widząc 
to ogromne zainteresowanie fi rm 
z  całej Polski możemy sądzić, że 
pomoc ta jest niezwykle potrzeb-
na. Maksymalne dofi nansowanie 

fi rmy w  tym programie wynosi 
prawie 430 tys. zł przy założeniu, że 
przedsiębiorstwo zatrudnia do 249 
pracowników i wnioskuje wsparcie 
na okres 3. miesięcy.

W pierwszej grupie 847 benefi -
cjentów bezzwrotnych dotacji zna-
lazła się fi rma Kratki.pl ze Wsoli. 
Otrzymała ona bezzwrotną dotację 

Właściciele fi rmy Kratki.pl Alicja i Marek Bal przekazali Radomskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu wysokiej klasy respirator

Jeden z 9. cennych projektów unijnych realizowanych przez Kratki.pl w latach 
2014–2020 Salon fi rmowy przy ul. Warszawskiej 66
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W I E Ś C I  Z  G M I N Y  K O W A L A
Wotum zaufania 
i absolutorium dla Wójta
W piątek, 19 czerwca br., odbyła się XXI sesja Rady Gminy Kowala, podczas 
której Wójt Gminy prezentował Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Obowiązek 
przedstawienia Raportu przez organ wykonawczy gminy został wprowadzony 
przez ustawodawcę dwa lata temu.

Wójt Gminy Kowala Dariusz 
Bulski w  ustawowym terminie 
przekazał Raport o stanie Gminy 
Kowala za 2019 r. Radzie Gminy. 
Raport został również podany do 
publicznej wiadomości poprzez za-
mieszczenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy Kowala. Nad przedstawio-
nym Raportem przeprowadzono 
debatę. Zwieńczeniem procedury 
rozpatrywania Raportu o  stanie 
Gminy Kowala za 2019 r. było 
podjęcie przez Radę Gminy Kowala 
uchwały w sprawie udzielenia Wój-
towi Gminy Kowala wotum zaufa-
nia. Za udzieleniem wotum zaufa-
nia Rada głosowała: bezwzględną 
większością głosów ustawowego 
składu rady – 11 radnych – „za”, 
3 wstrzymało się od głosu, przy 1 
radnym nieobecnym. Nad udzie-
leniem Wójtowi Dariuszowi Bul-

skiemu absolutorium z wykonania 
budżetu za ubiegły rok radni głoso-
wali bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady – 11 
radnych – „za”, 3 wstrzymało się od 
głosu, przy 1 radnym nieobecnym.

Wójt Gminy Dariusz Bulski 
przyjął gratulacje od Przewodni-

czącego Rady Gminy Kowala 
Dariusza Chruślaka oraz rady 
gminy. Wójt podziękował rad-
nym, pracownikom Urzędu 
Gminy, kierownikom jednostek 
organizacyjnych oraz sołtysom 
za wspólną pracę na rzecz Gmi-
ny Kowala.

Wójt Dariusz Bulski podziękował za wspólną pracę na rzecz gminy

Dotacja na przebudowę 
drogi w Ludwinowie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/133/20 z dnia 
26 maja 2020 r. przyznał dotację ze środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa 
drogi w m. Ludwinów wzdłuż torów” w wysokości 115 000,00 zł.

Finisz remontów drogowych

Zakończyły się remonty wybranych odcinków dróg gminnych na tere-
nie Gminy Kowala. Zakres robót obejmował wymianę części nawierzchni 
drogi nr 350616W w Zabierzowie, 350602W w Kowali-Kolonii oraz wy-
mianę nawierzchni i poszerzenie jezdni drogi gminnej nr 350634W i drogi 
wewnętrznej koło piekarni w Kowali. W ramach przetargu zostali także 
wybrani wykonawcy na wykonanie remontów cząstkowych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Kowala 
Dariusz Bulski, przewodniczący Rady Gminy Kowala Dariusz Chruślak, 
Radni Gminy Kowala oraz mieszkańcy Ludwinowa.

Poświęcenia świetlicy dokonali proboszcz tutejszej parafi i – Ksiądz kan. 
Jan Podsiadło oraz Wikariusz ks. Marcin Piwowarczyk. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonał Pan Wójt, Radny Dariusz Parszewski i Sołtys 
Pani Alicja Morton.

Po zakończeniu uroczystości dla obecnych na otwarciu został przygo-
towany poczęstunek.

Projekt współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020.

O dalszych celach i planach względem projektu będziemy infor-
mować na bieżąco.

Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego 23 czerwca 2020 roku 
przyjął uchwałę w sprawie udzie-
lenia przez Województwo Mazo-
wieckie pomocy fi nansowej na 
dofi nansowanie zadań w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2020”. Uchwałą tą, władze 
Mazowsza przyznały gminom 
partycypującym w „MIAS MA-
ZOWSZE 2020” pomoc fi nansową 
stanowiącą dofi nansowanie zgło-
szonych przez nie zadań. „Lista 
Benefi cjentów MIAS MAZOW-
SZE 2020” obejmuje 1184 zadania 
zgłoszone przez 264 gminy. Wśród 
Benefi cjentów jest również Gmi-
na Kowala z dofinansowaniem 
10.000,00 zł na doposażenie świe-
tlicy w Ludwinowie.

Budowa 
świetlicy wiejskiej 
w Maliszowie

Droga w Kowali W Zabierzowie wymieniono część nawierzchni

Środki na 
doposażenie 
świetlicy 
w Ludwinowie

Projekt partnerski 

Otwarcie świetlicy 
wiejskiej w Ludwinowie

W związku z deklaracją Gminy Kowala o przystąpieniu 
w charakterze Partnera do projektu pn.: „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauczania zdalnego”, w dniu 25 czerwca br. podpisano 
umowę partnerską pomiędzy Województwem Mazo-
wieckiem (Liderem) a Gminą Kowala (partnerem).

4 lipca br. roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy 
wiejskiej w Ludwinowie. Świetlica powstała dzięki owocnej 
współpracy władz Gminy Kowala z Radą Gminy poprzed-
niej i obecnej kadencji, którzy wyszli naprzeciw potrzebom 
mieszkańców.

W chwili obecnej zakończono prace budowlane 
polegające na wykonaniu kompletnego pokrycia da-
chowego wraz z innymi niezbędnymi elementami da-
chu jak: wyłaz dachowy, rynny i obróbka blacharska 
komina. Na obecnym etapie wykonana jest również 
stolarka okienna oraz wstawione są drzwi zewnętrzne. 
Następnym etapem prac będzie wykonanie przyłączy 
do budynku oraz instalacji wewnętrznych.
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100 lat szkoły w Sycynie
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, ale to szkoła nas do tego przygotowuje, 
jest miejscem ważnym dla każdego z nas, co najczęściej uświadamiamy sobie 
z biegiem lat i niejednokrotnie z sentymentem wspominamy czas tam spędzony.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w  Sycynie obchodzi w  tym roku 
piękny jubileusz. To już wiek od-
kąd pierwsi uczniowie mogli w na-
szej miejscowości wspinać się po 
kolejnych szczeblach wiedzy, tak 
nieodzownej w tamtych trudnych 
czasach, jak i dziś.

Początki działalności oświatowej 
zawdzięcza Sycyna swoim właści-
cielom z  przełomu XIX–XX w. 
W 1890 r. powstała tu pierwsza taj-
na szkółka elementarna, prowadzo-
na przez Janinę Czaplińską, jednak 
ofi cjalnie szkoła w Sycynie istnieje 
od roku 1920. Pierwszy budynek 
szkolny wybudowano w 1928 r, ale 
przez wiele lat szkoła borykała się 
z trudnymi warunkami lokalowy-
mi. Różne były jej dzieje, na począt-
ku II wojny światowej została za-
mknięta, a budynek szkolny zajęli 
Niemcy. Mimo to przetrwała i już 

w lutym 1945 r rozpoczęły się nor-
malne lekcje. W różnych okresach 
czasowych zmieniano jej stopień 
organizacyjny, były zakusy władz 
gminy, aby ją zamknąć, ale miesz-
kańcy zawsze murem stawali w jej 
obronie. I przetrwała do dziś. 

Obwód szkoły obejmuje miej-
scowości: Sycyna, Sydół, Drozdów, 
Karolin, Wacławów, Wólka Szelęż-
na. Uczęszcza do niej corocznie 
około 120–140 dzieci. 

W szkole organizowane są różne 
akademie związane z  jej życiem. 
Wokół niej skupia się życie kultu-
ralne wsi. W 1999 r. powstało Stowa-
rzyszenie Oświatowe Sycyna, które 
stara się integrować i aktywizować 
społeczność lokalną. W  80-lecie 
szkoły – 17.VI.2000 r. zorganizo-
wano festyn ludowy „Dni Sycyny”. 
W 2000 r. ukazała się monografi a 
pt. „Sycyna – wiek XX” zawiera-

już teraz o tym pięknym jubileuszu 
informuje nas baner umieszczony 
przed budynkiem szkoły.

 Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do funkcjo-
nowania, rozwoju i obrony naszej 
stulatki serdecznie dziękujemy!

 Dyrektor szkoły: 
Grażyna Krześniak -Pakalińska

jąca także historię tutejszej szkoły. 
Uczniowie biorą aktywny udział 
w konkursach organizowanych na 
szczeblach gminy, powiatu oraz 
ogólnokrajowych, a także w różnych 
zawodach sportowych, wielokrotnie 
odnosząc w nich sukcesy i rozsła-
wiając szkołę i wieś w środowisku.

 Po reformie oświatowej, likwi-
dującej gimnazja, szkoła włączyła 
do siebie Publiczne Gimnazjum 
w  Sydole. Obecnie nauka prze-
biega w dwóch miejscowościach, 
młodsze klasy uczą się w Sycynie, 
a  starsze klasy pracują w  Sydole. 
Szkoła z dnia na dzień się zmienia 
i pięknieje dzięki zaangażowaniu 
dyrekcji, lokalnych władz, miesz-
kańców Sycyny.

Dwa lata temu szkole został 
nadany sztandar oraz imię najwy-
bitniejszego sycynianina Jana Ko-
chanowskiego.

Ze względu na panującą obec-
nie sytuację uroczystości związane 
z obchodami stulecia szkoły odbę-
dą się w późniejszym terminie. Ale 

Gmina Policzna

Kolejna umowa 
na dofi nansowanie!

Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy– 
Teresą Makuch, podpisali kolejną umowę na dofi nansowanie w ramach 
„Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. 
Gmina Policzna otrzyma środki na realizację dwóch zadań: budowę pla-
cu zabaw w miejscowości Florianów i zakup dwóch urządzeń siłowni 
zewnętrznej oraz budowę placu zabaw w miejscowości Bierdzież i zakup 
dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Łączna kwota dofi nansowania: 
20 tysięcy złotych.

7 mln z budżetu państwa 
dla Gminy Zakrzew
W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Zakrzew, Leszek Margas, podpisał umowę 
z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem na dotację celową 
z rezerw budżetu państwa w kwocie 7 151 200,00 zł na rozbudowę budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi.

Głównym celem projektu jest 
poprawa warunków i  jakości 
kształcenia poprzez stworzenie 
nowoczesnej bazy lokalowej 
o wysokim standardzie. 

Rozbudowa szkoły jest szcze-
gólnie potrzebna z  uwagi na 
rosnącą liczbę uczniów. Obec-
nie do placówki uczęszcza 221 
dzieci, które realizują program 
nauczania od przedszkola do 
8 klasy w 11 oddziałach. W bu-
dynku jest 9 sal lekcyjnych oraz 
niewielka, bo zaledwie 60-me-
trowa, sala gimnastyczna, która 
nie spełnia norm powierzch-
niowych ani wysokościowych. 
Miejsca brakuje tak naprawdę 
wszędzie: brak jest stołówki, 
szatnie są zbyt małe, a  wąskie 
korytarze przepełnione podczas 
przerw.

Planowana inwestycja polega 
na rozbudowie istniejącej szko-
ły. Nowa część budynku będzie 
posiadać 

3 kondygnacje i zostanie połą-
czona z  istniejącą częścią łączni-
kiem znajdującym się na II piętrze. 

W  projektowanym budynku 
znajdują się 3 sale lekcyjne, szatnia 
na 112 osób, gabinet psychologa, 
logopedy, pielęgniarki, sekretariat 
oraz gabinet dyrektora. W nowej 
części budynku znajduje się winda 
pozwalająca na dostęp osób niepeł-
nosprawnych na wszystkie piętra. 
Szkoła będzie miała również kuch-
nię ze stołówką wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi. I piętro to 

część sportowa. Znajduje się tam 
sala gimnastyczna z  pomieszcze-
niem dla trenerów, 4 szatnie z za-
pleczem sanitarnym na 25 osób 
każda. Projektowana powierzch-
nia użytkowa wynosi 1655 m2, ze 
stanem istniejącym będzie wynosić 
ponad 2400 m2. 

Rozbudowa szkoły jest koniecz-
na także dlatego, że w  tej części 
gminy ciągle przybywa mieszkań-
ców. Sukcesywnie powstają nowe 
domy jednorodzinne i  miejsco-
wość się rozrasta. Cerekiew jest bez 
wątpienia atrakcyjnym miejscem 
nie tylko dla osób tu żyjących, ale 
i tych z Radomia.

Odnowiona, powiększona i do-
stosowana do współczesnych wy-
mogów szkoła znacząco poprawi 
komfort pracy uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły, a w konse-
kwencji – wpłynie na wyniki edu-
kacyjne. Zakończenie inwestycji 
zaplanowane jest na 2022 rok.

 UG Zakrzew
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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

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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.

PRACA W NIEMCZECHPRACA W NIEMCZECH
Dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 kierowca z kat. C
 rozładunek paczek kurierskich
 pakowacz / magazynier
 pracownik usług komunalnych
 operator maszyn

K
R

A
Z

 7
7

6
5

Organizujemy transport i zakwaterowanie

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

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

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-
lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i  dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Ja-
nusz Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojaz-
dami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, 
w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sej-
mu RP w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi 
poza granicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii 
do kraju i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

Firma TeleMedic prowadzi rekrutację 
na bez sprzedażowy projekt:

„KONSULTANT TELEFONICZNY 
DO SPRAW POTWIERDZEŃ”

Czeka Cię tutaj:
 dobra atmosfera

 system jednozmianowy
 gwarantowana stawka godzinowa 

i atrakcyjny system premiowy
 praca w centrum Radomia na ul. Chrobrego 22.

PRACA SZUKA 
CZŁOWIEKA.

UWAGA. 

MASZ DOŚĆ PRACY 
W PROJEKTACH SPRZEDAŻOWYCH??

MĘCZY CIĘ OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA??

MAMY COŚ DLA CIEBIE!!!

Numer telefonu: 

510 827 792
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Niezwykła historia pra(…)dziadka, 
strażnika leśnego z Jastrzębi
– Tych pra… byłoby kilka, bo historia mojego dziadka, Szymona Szwedzińskie-
go, żołnierza „Kampanii Napoleońskiej” i uczestnika Powstania Listopadowego, 
zaczęła się w 1793 roku – powiedział mi pewnego dnia Cezary Jawoszek, autor 
muzyki do „Hubalowej legendy”, ballady napisanej przez zmarłego w zeszłym roku 
Kazimierza Szymańskiego.

Szymon Szwedziński, syn Jana 
i Marianny, urodził się 18 lipca 1793 
roku w ówczesnym mieście Wielkie 
Oczy, będącym własnością kanoni-
ka krakowskiego katedralnego, ks. 
Kajetana Potockiego herbu Pilawa 
Złota, dziś wsi (siedzibie gminy) 
w  województwie podkarpackim, 
w powiecie lubaczowskim. 

Rok 1793 odbił się w historii, tak 
Polski, jak i Europy, znamiennym 
echem. W styczniu caryca Katarzyna 
II i cesarz Prus Ferdynand Wilhelm 
II podpisali drugi rozbiór Rzeczypo-
spolitej. W lutym bankructwo war-
szawskiego bankiera Piotra Teppe-
ra zapoczątkowało kryzys systemu 
bankowego w Polsce. W Grodnie, 
od czerwca do listopada, obrado-
wał ostatni sejm I Rzeczypospolitej, 
który, sterroryzowany przez wojska 
rosyjskie, podpisał sojusz wieczysty 
polsko-rosyjski i  zatwierdził dru-
gi rozbiór Polski. We wrześniu na 
grodzieńskim sejmie rozwiązano 
Konfederację Targowicką.

We Francji wybuchło powsta-
nie Szuanów i w Wandei, krwawo 
stłumione przez wojska młodej 
Republiki Francuskiej. W styczniu, 
na gilotynie zginął król Francji Lu-
dwik XVI, a w październiku królo-
wa Maria Antonina. Na gilotynie 
śmierć poniosła również Olimpia 
de Gouges, autorka „Deklaracji 
Praw Kobiet i Obywatelek”. 

13 sierpnia 1809 roku, mając 
16 lat, Szymon Szwedziński wstą-
pił „z ochoty”, jak zapisano w jego 
aktach wojskowych, do 14. Pułku 
Piechoty Wojsk Księstwa Warszaw-
skiego. Dość szybko poznano się na 
nim i ze zwykłego linowego żołnie-
rza mianowany został „muzykusem 
sztabowym”, czyli muzykantem or-
kiestry w tymże pułku.

– Nie wiem kim był z  zawodu 
mój pradziad, ale skoro w  wieku 
16  lat został wojskowym muzy-
kiem, musiał posiadać jakieś zdol-
ności. Nie był również analfabetą. 
Jego podanie do Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Rządowych z 1818 
roku i  późniejsze jego podania, 
napisane są ładnym, wprawnym 
charakterem pisma. Możliwe więc, 
że uczęszczał do jakiejś szkoły pa-
rafi alnej. W czasie służby w wojsku 
raczej nie miał czasu na naukę, więc 
musiał ją odbyć wcześniej – powie-
dział Cezary Jawoszek.

Przez historię Szymona Szwe-
dzińskiego przewija się szereg zna-

nych nam nazwisk i nazw miejsc 
stoczonych w tym czasie bitew. Jest 
tu książę Józef Poniatowski, jest ge-
nerał Jan Henryk Dąbrowski i ce-
sarz Francji Napoleon Bonaparte. 
Jest bitwa pod Borysowem nad 
Berezyną w  Rosji, jest oblężenie 
Torunia, bitwa pod Dreznem i Cha-
lon we Francji. Można powiedzieć, 
że dzięki służbie w armii, stał się 
„światowym człowiekiem”, który 
niemało przeszedł i  nie z  jednej 
miski jadł. 

W czasie kampanii rosyjskiej ce-
sarza Napoleona w 1812 roku, słu-
żąc w 14. Pułku Piechoty dostał się 
do niewoli pod Borysowem i został 
wcielony do 32. Pułku Jegierskiego 
wojska cesarsko-rosyjskiego, z któ-
rym doszedł w  pościgu za armią 
cesarza aż do Francji.

W 1814 roku powrócił do służby 
w 14. Pułku Księstwa Warszawskie-
go i znów był „muzykusem”. 

– Ale w aktach pułku popełnio-
no błąd – ustalił Cezary Jawoszek 
– wpisano dziadka do ewidencji 
pułku jako Szymona Szweda.

Dwa lata później zmienił przy-
dział służbowy i został przeniesiony 
do 7. Pułku Piechoty Liniowej Woj-
ska Polskiego, również jako muzy-
kant. W  jego życiu zaszły w  tym 
czasie duże zmiany. 4 lutego 1817 

roku ożenił się w Lublinie, mając 
25 lat, z 20-letnią Teklą Wysocką, 
a 1 listopada otrzymał „uwolnienie 
od służby wojskowej”. Łącznie słu-
żył w wojsku, przechodząc w orkie-
strze szereg bitew, 6 lat, 4 miesiące 
i 14 dni. 

– Dziadek, mimo młodego wie-
ku, musiał być obrotnym człowie-
kiem – opowiadał Cezary Jawoszek. 
– Upatrzył sobie posadę strażnika 
leśnego i słał podanie za podaniem 
do „Dyrekcji Jeneralnej Lasów 
Rządowych”. Musiał mieć trochę 
znajomości w  tych kręgach, bo 
sam wyszukiwał, gdzie są wakaty. 
W ten sposób znalazł wolną posadę 
po zmarłym w grudniu 1817 roku 
Aleksandrze Kozłowskim, strażni-
ku Straży Lasów Rządowych w Mą-
kosach w Leśnictwie Kozienickim. 
Napisał w podaniu:

(…) dowiedziałem się od wiary-
godnych przyjaciół z Województwa 
Sandomierskiego, iż przedstawić 
miał Wielmożny Nadleśny Jeneral-
ny Załęski niezdolność Strażnika 
Pa Kowalewskiego Wysokiej Dy-
rekcji JLR, nie chcąc jednak szkodzić 
bliźniemu, upraszam najpokorniej 
względów Jaśnie Wielmożnego Rad-
cy Stanu aby raczył łaskawie (…) 
na mój nędzny stan do czego mnie 
wojskowość przyprowadziła / jak już 

legitymowałem tu:/ takowy wakans 
mnie już 10 niedziel w Warszawie 
czekającemu z koniem i familią do-
mową, łaskawie konferować raczył, 
inaczej mając konia dobrego do 
służby czynienia zdatnego, za bez-

Strażnik leśny Lasów Rządowych

z Żydami w karczmie w Wólce Le-
siowskiej – Lisia Wólka) i koniecz-
ności korzystania z  łaski Kuszew-
skiego”. Nie wiemy kiedy otrzymał 
mieszkanie, ale kiedy 10 grudnia 
1819 roku przyszedł na świat jego 
pierworodny syn, Stanisław, miesz-
kał już w  Brzezinkach w  gminie 
Tczów. 

W Brzezinkach mieszkali Szwe-
dzińscy do 1822 roku. Tu przycho-
dziły na świat kolejne dzieci i nie-
stety kolejne umierały. 14 maja 1821 
roku zmarł pierworodny syn Stani-
sław i tego samego dnia urodził się 
urodził się drugi syn Szymona, Jan. 
W lutym 1822 roku zmarła w wie-
ku 4 lat Joanna Marianna urodzona 
w Jastrzębi.

3 kwietnia 1822 roku, wskutek 
zmian organizacyjnych Szymon 
Szwedziński „uwolniony został od 
służby bez własnej winy” w Leśnic-
twie Kozienickim i przeniesiony na 
takie samo stanowisko do Smardze-
wic w Leśnictwie Radzice, w dzi-
siejszym powiecie koneckim.

W  czerwcu tego roku wysłał 
pismo do Dyrekcji Generalnej 
w  sprawie zezwolenia sprzedaży 
plonów i budynków wystawionych 
w Brzezinkach własnym kosztem, 
w  związku z  przeniesieniem do 
Smardzewic.

Tu właściwie moglibyśmy prze-
rwać naszą opowieść, ale pocią-
gnijmy ją do końca. W 1823 roku 
Szymon Szwedziński przeniesiony 
został do Leśnictwa Przedbórz, na 
stanowisko strażnika w Straży Wę-
grzyn, mieszkając już do śmierci 
w 1848 roku, nawet na stanowisko 
podleśnego w Salachowym Borze. 
Tam na świat przychodziły i umie-
rały kolejne jego dzieci, których 
było łącznie trzynaścioro.

 Jacek Lombarski

na podstawie rozmowy 
z Cezarem Jawoszkiem i udostęp-

nionych przez niego materiałów

cen znaglony potrzebami sprzedać 
zmuszony będę teraz.

Najwyraźniej prośba odniosła 
skutek i 3 lutego 1818 roku otrzymał 
upragnioną nominację. Po objęciu 
posady Szwedziński zamieszkał 
początkowo w  wynajętym domu 
(nr 50) w Jastrzębi i  tam przyszła 
na świat 11 lipca 1818 roku, jego 
pierwsza córka, Joanna Marianna 
Szwedzińska. 

W  październiku tego samego 
roku napisał podanie do Dyrek-
cji Generalnej „w  sprawie braku 
mieszkania (zamieszkuje razem 

Akta Szymona Szwedzińskiego, Podleśnego Straży Zychy w Leśnictwie Przedbórz
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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 Pod tym hasłem władze samorządowe Radomia obchodziły 44. Rocznicę Radomskiego Czerwca ‘76. W tym 
roku pojawił się niespodziewany gość – prezydent Andrzej Duda, ubiegający się o drugą kadencję. Z prezydentem 
Radomia Radosławem Witkowskim zetknął się na rocznicowej uroczystości… (Fot. UM Radom)

 Wsparcie fi nansowe fi rm w czasie kłopotów produkcyjnych spowodo-
wanych pandemią koronawirusa to cenna pomoc w potrzebie. Wymieniają 
na ten temat poglądy minister Małgorzata Jasińska-Jedynak, poseł PiS Anna 
Kwiecień, właściciel fi rmy Kratki.pl Marek Bal i wójt Gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz. Więcej na str.  3.

 Ta leśna droga, wybudowana przy współudziale fi nansowym Radom-
skiej Dyrekcji Lasów Państwowych, połączyła miejscowość Łazy z drogą 
powiatową Majdów-Szydłowiec. Uczestniczący w jej przekazaniu szef RDLP 
Andrzej Matysiak podkreślił, że ma ona duże znaczenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców, m.in. przeciwpożarowego. W uroczystości uczestniczyli 
m.in. także: burmistrz Szydłowca Artur Ludew, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Skarżysko Zbigniew Dąbrowski, sołtys sołectwa Łazy – Łukasz Adamczyk 
i Ryszard Mamla prezes OSP Majdów. 

 Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, ak-
tywnie zadebiutował w działalności parlamentarnej. Po-
maga mu w tym bez wątpienia doświadczenie wyniesione 
z pracy na stanowisku wiceprezydenta Radomia oraz 
m.in. dziennikarskie wykształcenie. Często organizu-
je konferencje prasowe, najchętniej pod chmurką. We 
wtorek bardzo sensownie zaprezentował dziennikarzom 
stanowisko Rafała Trzaskowskiego wobec wsi i rolnictwa, 
spotykając się z nimi przed budynkiem Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego przy ul. Chorzowskiej w Radomiu. 
W środę zorganizował spotkanie na Placu Jagiellońskim, 
zapraszając na nie także mieszkańców Radomia.

 Sejmik i Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go przeznaczyły wiele milionów złotych na remonty strażnic, budowę dróg 
i działalność sołectw. Wsparcie na remonty strażnic otrzymało m.in. 36 gmin 
subregionu radomskiego. Na fotce: Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz radni 
sejmiku – Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka wręczają dokumenty nie-
zbędne do podpisania umowy Euzebiuszowi Strzelczykowi, wójtowi gminy 
Grabów nad Pilicą i Justynie Adamczyk, skarbnikowi tej gminy.

 I tura wyborów prezydenckich zagospodarowała w dużym stopniu czas między poprzednim wydaniem TR a obecnym. Wydarzeniom nadały ton 
wybory, nawet jeśli formalnie nie miały z nimi związku. Do drugiej tury przejść mogło tylko dwóch kandydatów. Większość głosujących Polaków 
wskazała na Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego choć rywalizowało 11 kandydatów. Wypada upamiętnić wszystkich.

PO(D)GL ĄDY

„Zaczęło się w Radomiu!”

Na remonty strażnic

Po pierwszej 
turze… 

Pożyteczna pogawędka

Droga przez las

Pomocne doświadczenie


