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Życzenia rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym 2021 Roku samych dobrych chwil 
Mieszkańcom Południowego Mazowsza 

składa Zespół
Tygodnika Radomskiego
wraz z Wydawnictwem „RAZEM”

Na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia 

życzę Mieszkańcom Pionek, aby radość, 

szczęście i dostatek zagościły 

w Waszych domach. 

Niech ten piękny, rodzinny czas w blasku świec 

i przy dźwiękach staropolskich kolęd, 

po całym roku ciężkiej pracy będzie dla Was 

czasem wytchnienia i dobrych refl eksji.

Tradycyjnie życzę Państwu dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2021 Roku. 

Oby spełnił pokładane w nim nadzieje 

i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. 

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Wszystkiego najlepszego!

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Grabów nad Pilicą

Niech Boże Narodzenie i Nowy 2021 Rok 

przyniosą pomyślność dla Waszych najbliższych, 

satysfakcję z wykonywanej pracy

oraz spełnienie planów. 

Niech nadchodzący czas zbliży nas do siebie,

obdaruje ciepłą atmosferą, 

zgodą i wzajemną życzliwością.

Życzymy wszystkim rodzinnych Świąt, 

pogodnych dni oraz zasłużonego odpoczynku.

Zdrowych, pogodnych 

i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia i pomyślności 

w nadchodzącym 

Nowym 2021 roku

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy 

Powiatu Radomskiego

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 Nowonarodzonego 

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.

Przewodniczący Rady Gminy 

Marcin Brynda

Wójt

Euzebiusz Strzelczyk

Robert Kowalczyk

Burmistrz Pionek
Starosta Radomski

Waldemar Trelka
Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Murawski

życzą 

Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nasz Dom” w Radomiu
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Wspólnie znaczy więcej
Samorząd powiatu zwoleńskiego w 2020 roku, mimo epidemii koronawirusa, wykonał wiele robót związanych 
z modernizacją i przebudową dróg służących także mieszkańcom poszczególnych gmin oraz pozostałym ich 
użytkownikom. Wsparli go fi nansowo gospodarze gmin i nie tylko oni. Dlatego wartość zrealizowanych, bardzo 
potrzebnych inwestycji drogowych przekroczyła 3,5 miliona złotych. Chodzi o oczekiwane przez użytkowników 
odcinki dróg: Władysławów–Ługi, Iłża–Wólka Gonciarska, Łagów–Przyłęk oraz zmiany w centrum Kazanowa.

Najważniejszym zadaniem war-
tości nieco ponad 2,7 mln zł była 
przebudowa drogi Władysła-
wów-Ługi o długości 5 km, prze-
biegającej przez gminy Zwoleń 
i  Policzna. 80 procent kosztów 
pokryły środki pozyskane przez 
samorząd powiatu zwoleńskiego 
z państwowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Powiat dołożył 
z własnego budżetu 275  tys.  zł, 
gmina Policzna – 160  tys.  zł, 
a   miasto i  gmina Zwoleń – 
124  tys.  zł. Starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak i wicestarosta 
Waldemar Urbański podziękowa-
li wszystkim współuczestnikom 
wspólnego dzieła, w  tym obec-
nym na uroczystości przekazania 
drogi – Tomaszowi Adamcowi, 
wójtowi Gminy Policzna i  Arka-
diuszowi Sulimie – burmistrzowi 
miasta i gminy Zwoleń.

Zakres prac długo oczekiwa-
nej przebudowy drogi Władysła-
wów-Ługi był szeroki. Objął on 
remont przepustów pod koro-
ną drogi, poszerzenie jezdni do 
5,50 m, wyprofi lowanie istnieją-
cych rowów, budowę chodników, 

W uroczystości przecięcia wstęgi na przebudowanej drodze Władysławów–Ługi uczestniczyli licznie przedstawiciele samo-
rządów: powiatu zwoleńskiego, gmin – Policzna i Zwoleń, sołectw oraz wykonawcy tej ważnej inwestycji

Powstało także przejście dla 
pieszych o podwyższonym stan-
dardzie, obustronne pobocza 
z kruszywa łamanego oraz zjaz-
dy do istniejących posesji. Droga 
otrzymała nową nawierzchnię 
i została oznakowana.

12 listopada ofi cjalnie prze-
kazano w  użytkowanie odcin-
ki dróg lokalnych: Iłża–Wólka 
Gonciarska i  Łagów–Przyłęk. 
W  uroczystości uczestniczył 
wicemarszałek Mazowsza Rafał 
Rajkowski. Starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak podziękował 
za jego pośrednictwem samo-
rządowi województwa mazo-
wieckiego za dotację wartości 
250 tysięcy złotych, a  włoda-
rzom gminy Kazanów: Teresie 
Pancerz-Pyrce i gminy Przyłęk, 
Eugeniuszowi Wolszczakowi za 
współudział w kosztach przebu-
dowy. Poprosił ich też o uczest-
nictwo w  dalszych, wspólnych 
inwestycjach.

Z  kolei wicemarszałek Rafał 
Rajkowski wyraził zadowolenie 
z możliwości wsparcia fi nanso-
wego zadań w powiecie zwoleń-
skim z  zakresu budowy i  mo-
dernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, mających 
duże znaczenie dla samorządów, 
starających się wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców.

Koszt prac przy przebudowie 
drogi Iłża–Wólka Gonciarska 
wyniósł 345 tysięcy złotych, Sa-
morząd powiatu zwoleńskiego 
pozyskał dofi nansowanie także 
z  budżetu województwa mazo-
wieckiego w kwocie 172,5 tys. zł. 

Pozostałe należności pokryły sa-
morządy powiatu zwoleńskiego 
i gminy Kazanów. Każdy z nich 
zapłacił po 88 tysięcy 106 złotych.

Wartość prac modernizacji 
drogi Łagów–Przyłęk przekro-
czyła 325 tys. zł. Dotacja z  bu-
dżetu województwa mazowiec-
kiego wyniosła 77 499 złotych. 
Pozostałe należności opłacone 
z budżetów samorządu powiatu 
zwoleńskiego oraz gminy Przy-
łęk wynosiły po 125 902 zł. 

W centrum Kazanowa prze-
budowano skrzyżowania w ciągu 
drogi powiatowej Zwoleń-Kaza-
nów. Wykonano oznakowanie 
poziome i pionowe. Koszty wyce-
nione na kwotę 144 797 zł pokry-
ły po równo samorządy powiatu 
zwoleńskiego i gminy Kazanów. 
– Wykonane zadanie było bardzo 
istotne dla poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych i uczestników ru-
chu kołowego – oznajmił staro-
sta Stefan Bernaciak, dziękując 
wójt gminy Kazanów Teresie 
Pancerz-Pyrce za dobrą współ-
pracę. Podsumowując wszystkie 
wymienione inwestycje drogowe 
podkreślił, że współdziałanie sa-
morządów w obszarach tak istot-
nych społecznie, jak moderniza-
cja i  rozbudowa infrastruktury 
drogowej, przynosi wymierne 
korzyści mieszkańcom regionu, 
przyczyniając się do poprawy ich 
bezpieczeństwa.

Przekazana z udziałem zacnych gości droga Iłża-Wólka-Gonciarska stanowi część 
traktu komunikacyjnego Zwoleń-Iłża i znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego

Droga powiatowa Łagów-Przyłęk to ważna inwestycja drogowa zrealizowana 
w tym roku w gminie Przyłęk

Odbioru robót drogowych w centrum Kazanowa dokonali m.in. starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak (trzeci od lewej), wicestarosta Waldemar Urbański (drugi od 
prawej) oraz wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka.

wykonanie peronów przystan-
kowych z kostki brukowej oraz 
bitumicznej zatoki postojowej 
w  miejscowości Władysławów. 
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Pandemia 
nie zastopowała 
inwestycji
Nowa sytuacja związana z pandemią w części ograniczyła działalność bieżącą 
gminy oraz znacznie ograniczyła życie kulturalno-oświatowe w gminie Odrzywół.

Okresowo została zawieszo-
na działalność Dziennego Domu 
Senior+, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Myślakowicach, 
świetlic wiejskich i szkół. Gmina 
zrezygnowała z  organizacji cy-
klicznych imprez: Sobótek, Nocy 
Świętojańskich, Dnia Odrzywołu, 
Dożynek i  corocznego Festiwalu 
Folklorystycznego. Ograniczenia 
nie miały większego wpływu na in-
westycje gminy. Te miały głównie 
charakter inwestycji drogowych. 
Powstały nowe bezpieczne drogi 
Różanna – granica z gminą Nowe 
Miasto nad Pilicą i droga w Cetniu 
dofi nansowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz droga na 
ul. Wspólnej w Odrzywole. Przy-
było ponad 600 m utwardzonych 
dróg lokalnych. Oddana została do 
użytku świetlica wiejska w Kolonii 
Ossie, wybudowana częściowo za 
dotację z  PROW. Przygotowano 
kolejne projekty na 2021r. 

Gmina otrzymała 500 tys. zł 
dotacji rządowej, która została 
przeznaczona na pokrycie kosz-
tów rozbudowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, w  tym kanalizacji 
w Kłonnie. Wraz z prawie 2-mi-
lionową dotacją z PROW zapew-
ni to bezpieczne zrealizowanie 
tej inwestycji. 9 grudnia br. był 
szczęśliwym dniem dla gminy 

Odrzywół. Projekt przygotowany 
przez gminę „Rozbudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków 
w  Odrzywole” uzyskała dotację 
w wysokości 5 mln zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. To jedna z najwyższych 
dotacji w Polsce w kategorii gmin 
do 5 tysięcy mieszkańców. Dzia-
łalność gminy w 2021 r., także ta 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

przekazujemy Mieszkańcom Gminy 

najserdeczniejsze życzenia sukcesów, 

radości i uśmiechu. 

Aby Wigilia i spotkania w świąteczne dni 

były wypełnione ciepłem rodzinnym, 

spokojem i refl eksją oraz zaowocowały wszystkim, 

co najlepsze w nadchodzącym 

Nowym 2021 Roku.

 Stanisław Gapys
Przewodniczący 

Rady Gminy

 Marian Kmieciak
Wójt

Gminy Odrzywół

inwestycyjna, jest w pełni zabez-
pieczona.

Pozytywnie na fi nanse gminy 
i środowisko naturalne wpłynął 
fakt powstrzymania fali pożarów 
lasów, trwającej od kilku lat. Po-
mogły w tym pododdziały Woj-
ska Obrony Terytorialnej.

 Marian Kmieciak 
Wójt Gminy Odrzywół

Oddanie świetlicy wiejskiej w Kolonii-Ossie

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy po wygranych wyborach

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Droga w Cetniu

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Wysokin

Wyremontowana Kaplica św. Marii Magdaleny w Stanisławowie-Królówce
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Dla pomyślności 
mieszkańców 
i z ich udziałem
Gmina Kowala jest południowym samorządowym sąsiadem Radomia. Specyfi cznym, 
nawet wymagającym sąsiadem. Nawierzchnia dróg lokalnych w gminie jest np. lep-
sza niż w wielu dzielnicowych ulic i uliczek u miejskiego sąsiada. Potrzeby te zaspaka-
jali zarówno wójtowie poprzednich kadencji, najwięcej Tadeusz Osiński zarządzający 
Gminą Kowala przez ponad 20 lat, jak również obecny Wójt Dariusz Bulski. 

Dlatego w  realizowanych in-
westycjach na terenie Gminy 
Kowala budowa dróg nadal jest 
wykonywana. Trwają remonty 
nawierzchni, urządzanie ciągów 
pieszo-rowerowych oraz chodni-
ków. W inwestycjach są również 
brane pod uwagę innego rodzaju 
potrzeby mieszkańców. Faktem 
jest, że potrzeby zawsze wyprze-
dzają możliwości ich zaspoka-
jania. Są jednak stymulatorem 
ciągłego rozwoju gminy. Jak to 
wygląda, przedstawimy na przy-
kładzie inwestycji realizowanych 
w kończącym się 2020 roku i za-
mierzeń zawartych w  propozy-
cjach budżetu na rok przyszły. 
Ma on być uchwalony przez 
Radę Gminy Kowala 29 grudnia 
tego roku i może być wzbogaca-
ny do końca 2021 roku w formu-
le zmian wprowadzanych na jej 
sesjach.

Przygotowując materiał pra-
sowy spotkaliśmy się z Wójtem 
Gminy Kowala Dariuszem Bul-
skim w  jego biurze. Towarzy-
szyli mu: Jan Fryszkowski – wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Kowala i Anna Pyrka, zajmująca 
się w Urzędzie Gminy m.in. spra-
wami promocji.

Zaczęliśmy od spostrzeżenia, 
że mimo epidemii koronawiru-
sa, samorządowa Gmina Kowala 

odnosi sukcesy, między innymi 
dzięki skutecznym staraniom 
o zewnętrzne środki fi nansowe 
i ich sprawne zagospodarowanie 
z  pożytkiem dla mieszkańców. 
W wielu wypadkach z ich aktyw-
nym udziałem. W kończącym się 
roku 2020 wartość zrealizowa-
nych inwestycji przekroczy sumę 
4,2 mln zł.

– Rok 2020 był rzeczywiście 
ciężki z  podanych względów, 
gdyż koniec I kwartału i następne 
dwa miesiące charakteryzowały 
się spadkiem wpływów środków 
pieniężnych zasilających budżet 
gminy. Dawała też o sobie znać 
niepewność. Koncentrowaliśmy 
się więc na zadaniach dofi nanso-
wywanych, takich jak: budowie 
sali gimnastycznej w Młodocinie 
Mniejszym i PSZOK w Kosowie, 
przebudowie drogi w Ludwino-
wie, remoncie boiska w Kosowie, 
lub inwestycjach własnych w ro-
dzaju remontu strażnicy OSP 
w Rudzie Małej czy odnowionej 
Izby Pamięci w  Trablicach. Sy-
tuacja zaczęła się poprawiać od 
czerwca. Wymagało to, rzecz 
jasna, starań i zabiegów kierow-
nictwa gminy i  jej służb wyko-
nawczych, Radnych, Sołtysów 
i  innych aktywnych społecznie 
mieszkańców. Duże wsparcie 
otrzymaliśmy z  Samorządu 

Województwa Mazowieckiego – 
oznajmił Wójt Dariusz Bulski.

Hala gimnastyczna 
w Młodocinie Mniejszym

Tematem, o którym się mówi, 
jest rekordowe, jak na warunki 

gminy, dofinansowanie przez 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, sumą prawie 1,4 mln 
zł, budowy sali gimnastycznej na 
terenie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Młodocinie Mniejszym. 
Gmina otrzymała też pomoc 
z  Instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla województwa ma-
zowieckiego. Budowa sali o wy-
miarach hali sportowej zawiera 
także wykonanie kubatury jej 
łącznika z PSP i zapleczem szat-
niowo-sanitarno-sprzętowym. 
Uwzględnia też urządzenie no-
wego parkingu. Inwestycja ma 
być zwieńczona w  I  połowie 
przyszłego roku. Wewnątrz bu-
dynku prowadzone są już prace 
wykończeniowe. Hala gimna-
styczna i  jej sprzętowe zaplecze 
pełnić będą rolę bazy treningo-
wej dla uczniów PSP w  Młodo-
cinie Mniejszym oraz klubów 

PSZOK w Kosowie 
i… Wierzbicy

Drugim ważnym zadaniem 
inwestycyjnym, realizowanym 
przez Gminę Kowala jest budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Kosowie 
i… Wierzbicy. W Kosowie została 
już rozpoczęta. „Punkt” w Wierz-
bicy będzie tylko nadzorowany 
i  finansowo rozliczany przez 
Urząd Gminy Kowala. Nastąpi to 
w roku przyszłym, po przekaza-
niu do użytku obiektu, tak bardzo 
ważnego dla zagospodarowa-
nia śmieci, a  więc dla czystości 
i ochrony środowiska na terenie 
obydwu gmin samorządowych.

Oświetlenie ulic…
Tego rodzaju potrzeby zawsze 

występują. Dobrze oświetlone 
drogi zapewniają przecież więk-

sportowych działających na te-
renie gminy i odnoszących suk-
cesy. Jest ich kilka. Chodzi m.in. 
o  piłkarzy, judoków, tenisistów 
stołowych, gimnastyczki. Całe 
zadanie kosztować będzie ponad 
2,3 mln zł.

sze bezpieczeństwo. W kończą-
cym się roku nowe lampy oświe-
tleniowe zostały zainstalowane 
w  Walentynowie, Trablicach, 
Mazowszanach i Hucie Mazow-
szańskiej.

Lepsza droga w Ludwinowie
Przebudowywany ponad-

półkilometrowy odcinek drogi 
gminnej w Ludwinowie prowa-
dzi wzdłuż torów kolejowych. 
Uczynienie z niej ciągu bardziej 
przejezdnego i bezpiecznego sta-
ło się możliwe dzięki dofi nanso-
waniu z  funduszu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
wspierającego drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych. Wyniosło 
ono 115.000 zł. Przy budowie 
nawierzchni zastosowano beton 
asfaltowy. Koszt całości przedsię-
wzięcia inwestycyjnego wyniósł 
285.978,96 zł.

Wyremontowana strażnica 
w Rudzie Małej

Koszt był stosunkowo niewiel-
ki, wyniósł 135 286,17 zł. Pienią-
dze te wystarczyły na rozbudowę 

Samorząd Wojewódzki wsparł budowę Sali gimnastycznej w Młodocinie Mniejszym znaczącą kwotą. 
Na zdjęciu: Skarbnik Agnieszka Delikat, Wicemarszałek Pan Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w trakcie budowy
Zakończenie budowy Sali gimnastycznej w Młodocinie Mniejszym 
planowane jest w I połowie przyszłego roku
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Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego 2021 Roku 

życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz mnóstwo pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak

Wójt
Gminy Kowala

Dariusz Bulski

i  termomodernizację budynku 
remizy aktywnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rudzie Małej. 
Zakres wykonanych robót ob-
jął: rozbudowę garażu, ocieple-
nie ścian, wymianę okien oraz 
montaż nowej bramy garażowej 
i  drzwi stalowych, zapewniają-
cych wyremontowanej remizie 
większe bezpieczeństwo.

Prace na boisku w Kosowie 
Wielofunkcyjne boisko spor-

towe w  Kosowie wzrokowo wy-
glądało nieźle. Wymagało jednak 
remontu. Prowadzone roboty 
obejmują też wymianę zużytych 
urządzeń. Program remontu za-
kłada: rozebranie dotychczasowej 
nawierzchni, wyrównanie i  za-
gęszczenie podbudowy boiska, 
wykonanie podbudowy gumowej 
i  nawierzchni poliuretanowej 
wraz z  natryskiem, malowanie 
oznakowań linii, demontaż siatek 
salowych z piłkochwytów i mon-
taż nowych oraz wymianę zuży-
tego sprzętu sportowego.

Wartość kosztorysowa robót 
wyniesie 233 194,72 zł. W sfi nan-
sowaniu pożytecznej inwestycji 
dopomógł samorząd wojewódz-

Wizyta Marszałka Adama Struzika w Gminie Kowala

twa mazowieckiego przekazując 
92 tys. zł z Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2020.

Niezawodny sponsor
Z  przeglądu realizacji inwe-

stycji tegorocznych wynika, 
że niezawodnym ich sponso-
rem, wspierającym środkami 
finansowymi, jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
Nieprzypadkowo Wójt Dariusz 
Bulski zaprezentował nam 
planszę informującą o wsparciu 
sumą 1.381 667,38 zł budowy 
sali gimnastycznej w Młodocinie 
Mniejszym i jej zaplecza. Przypo-
mnijmy, że umowę wspierającą 
inwestycję taką kwotą podpisali 
11 września 2020 r. przybyły do 
Kowali Wicemarszałek Mazow-
sza Rafał Rajkowski, Wójt Da-
riusz Bulski i  Skarbnik Gminy 
Agnieszka Delikat. Uczynili to 
w obecności innych przedstawi-
cieli władz gminy i lokalnej spo-
łeczności 

 W poniedziałek 14 września 
gościem władz samorządowych 
Gminy Kowala był Adam Struzik, 
Marszalek Województwa Mazo-

wieckiego. Po spotkaniu z przed-
stawicielami lokalnej społeczno-
ści, w  którym uczestniczyli też 
w  m.in.: wiceprzewodniczący 

Boisko w Kosowie

Kowala otrzyma również w 2021 
roku.

Z projektu budżetu na 2021 r.
Wójt Dariusz Bulski przedsta-

wił już wstępny projekt budże-
tu Gminy Kowala na 2021 rok. 
Właściwy budżet uchwalony ma 
być na sesji Rady Gminy w dniu 
29  grudnia 2020 roku. Przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
i  w  tygodniu poświątecznym 
nad stworzeniem projektu pod-
danego pod głosowania radnym 
pochylą się komisje Rady Gminy, 
sołtysi, merytoryczni pracowni-
cy Urzędu Gminy oraz rzeczo-
znawcy Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie. Solidna 
praca spoczywa na Wójcie gminy 
i jego najbliższych pracownikach 
oraz Radnych.

Wiadomo, że wstępne zało-
żenia projektu budżetu Gmi-
ny Kowala na 2021 rok są am-
bitne. Projektowane dochody 
mają wynieść 60  581  107,69  zł. 
Wydatki łączne mają być wyż-
sze i wynieść 62 057 998, 18 zł. 
Planowany defi cyt w wysokości 
1 476 890,49 zł będzie sfi nanso-
wany przychodami pochodzący-

mi z wolnych środków. O plano-
wanych inwestycjach wiele mówi 
pozycja pod nazwą wydatki ma-
jątkowe, zakładające je w  kwo-
cie 5 573 657, 26 zł. Mieszczą się 
w nim środki budżetowe przezna-
czone na dokończenie budowy 
sali gimnastycznej w Młodocinie 
Mniejszym i  jej funkcjonalnego 
zaplecza, sfi nalizowanie budowy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Kosowie, 
termomodernizację budynku 
PSP w  Młodocinie Mniejszym, 
współfinansowaną nakładem 
1,75 mln zł środkami Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, budowę świetlicy wiejskiej 
w Maliszowie i jej wyposażenie, 
remont strażnicy w Bardzicach, 
rozpoczęcie budowy nowego uję-
cia wody pitnej i przebudowę sie-
ci wodociągowej w Ludwinowie. 
Wiele inwestycji mniejszej war-
tości będzie wykonane z fundu-
szu sołeckiego lub w ramach LGD 
Wspólny Trakt. O tych zadaniach 
inwestycyjnych postaramy się 
szczegółowiej informować pod 
koniec grudnia i  z  początkiem 
2021 roku.

 Mieczysław Kaca

Rady Gminy Jan Fryszkowski, 
związany z  gminą Kowala od 
urodzenia Tadeusz Osiński, jej 
naczelnik a następnie wójt wielu 
kadencji, obecnie radny powiatu 
radomskiego oraz inni przed-
stawiciele mieszkańców gminy. 
Marszałek Adam Struzik zwie-
dził obiekty inwestycyjne reali-
zowane przy wsparciu fi nanso-
wym Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Najpierw bar-
dzo zaawansowaną już budowę 
sali gimnastycznej w  Młodoci-
nie Mniejszym, następnie bo-
isko wielofunkcyjne w Kosowie 
i przebudowywaną drogę w Lu-
dwinowie. Zanosi się, że cenne 
wsparcie od Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Gmina Tak teraz prezentuje się droga w Ludwinowie
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Co nowego w bibliotekach?

Remont w Jastrzębi
Mimo pandemii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi i jej fi liach sporo się 
dzieje. W tym roku budynek komunalny, w którym mieści się placówka w Jastrzę-
bi, został zmodernizowany. Obecnie trwają prace remontowe w pomieszczeniach, 
w których znajduje się księgozbiór. Do końca troku odświeżone zostaną wszystkie 
pomieszczenia.

Zaplanowana jest wymiana 
drzwi wejściowych, odmalowa-
nie ścian oraz generalny remont 
łazienki. Część prac już została 
wykonana. Cały księgozbiór dla 
dorosłych został przeniesiony do 
większej sali, teraz będzie lepszy, 
wygodniejszy dostęp do półek 
z  książkami dla czytelników. 
Wydzielona została sala z  lite-
raturą polską i  zagraniczną dla 
dorosłych, sala z księgozbiorem 
podręcznym oraz sala dziecięca. 
Jeśli nie pojawią się kolejne ob-
ostrzenia wynikające z  pande-
mii, biblioteka zostanie otwarta 
dla czytelników już na początku 
przyszłego roku. 

Zakupy sprzętu 
komputerowego 

Dzięki dotacji w  wysokości 
21.300 złotych pozyskanej z pro-
gramu „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek 2020” zakupiony 
został sprzęt multimedialny 
i  komputerowy dla biblioteki 

w Jastrzębi oraz fi lii w Lesiowie 
i  Bartodziejach. Każdy czytel-
nik będzie miał swoją kartę bi-
blioteczną i wypożyczenie oraz 
zwrot książki będzie dokonywa-
ny przez program biblioteczny, 
a  nie jak do tej pory w  sposób 
kartkowy. Mamy nadzieję, że 
odnowiona biblioteka będzie 
bardziej przyjazna i funkcjonal-
na dla czytelników. 

,,Mała książka – Wielki 
człowiek” 

Placówka w  Jastrzębi zakwa-
lifi kowana została do programu 
,,Mała książka – Wielki czło-
wiek”. Każde dziecko w  wieku 
przedszkolnym, które odwiedza 
bibliotekę, otrzymuje w  pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowaną pod 
względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzy-
muje naklejkę, a  po zebraniu 
dziesięciu zostaje uhonorowany 
imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. Oprócz dyplomu 
przedszkolak otrzymuje także 
drobny czytelniczy upominek.

 Małgorzata Skwarek
Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jastrzębi

Boże Narodzenie 
to wyjątkowe Święto niosące ze sobą 

wiele dobra, nadziei i miłości. 

Z tej okazji Mieszkańcom Gminy Jastrzębia życzymy, 

aby radosny czas Narodzenia Pańskiego 

wzmocnił każdego z Nas, 

a nadchodzący Nowy 2021 Rok 

był spełnieniem pragnień i marzeń, 

w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Wójt Wojciech Ćwierz 

wraz z Pracownikami 
Urzędu Gminy
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Wymiana urządzeń grzewczych 
w Gminie Jastrzębia
Gmina Jastrzębia otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Projekt współfi nansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 
poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Realizacja zadania zakłada 
ograniczenie „niskiej emisji” w 
gminie Jastrzębia. Projekt polega 
na wymianie starych kotłów tzw. 
„kopciuchów” na kotły spalające 
biomasę (pellet), pompy ciepła 
oraz kotły gazowe w gospodar-

stwach domowych i w budyn-
kach użyteczności publicznej. 
Wszystkie wymienione źródła 
stanowić będą jedyne źródło 
ciepła (zmiana technologii przy-
jaznej środowisku). Prace wyko-
nane zostaną w 62 budynkach 

jednorodzinnych (41 kotłów na 
biomasę – pellet, 14 powietrz-
nych pomp ciepła, 7 kotłów 
gazowych. Ponadto 3 kotły na 
biomasę zamontowane zostaną 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej (w szkołach w Lesiowie, 

Kozłowie i Mąkosach Starych).
Głównym celem projektu jest 

„Zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń i redukcja zjawiska niskiej 
emisji na terenie Gminy Jastrzę-
bia dzięki wymianie urządzeń 
grzewczych”

Na zdjęciach: Szkoły w Mąkosach Starych, Lesiowie i Kozłowie, w których, w ra-
mach projektu, zostaną wymienione kotły węglowe na pelletowe.

Wartość całkowita projektu: 
1 902 503,47 zł

Wartość dofi nansowania z UE: 
1 376 729,20 zł 

Poziom dofi nansowania: 80%
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GMINA CHOTCZ A

Maja Rafalska 
Mistrzynią Polski 
w zapasach

Maja na co dzień trenuje 
w Klubie Orlik Wierzbica, do 
tej pory na jej koncie znalazło 
się już kilka znaczących suk-
cesów sportowych. Niewątpli-
wie jednak, ostatnie zawody 
były dla niej jednymi z  naj-
ważniejszych w  życiu. Złoty 
Medal w Mistrzostwach Pol-
ski to wspaniałe osiągnięcie 
sportowe. Należy wspomnieć, 
że Maja trenuje nie tylko za-
pasy, jest także jedną z czoło-
wych zawodniczek Akademii 
Piłkarskiej Gryfi a Mirów. Ze-
spół odnosi wiele sukcesów 
o zasięgu ponadregionalnym. 
Serdecznie gratulujemy Mai 
tego wspaniałego osiągnięcia 
i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych!

 UG Mirów

Wspaniała wiado-
mość dotarła do nas 
z Nowin k. Kielc, 
gdzie w dniach 20–22 
listopada br. odby-
wały się Mistrzo stwa 
Polski młodziczek 
w zapasach. Bezkon-
kurencyjną w wadze 
do 33 kg okazała się 
mieszkanka Gminy 
Mirów – Maja Rafal-
ska, która zdobyła 
złoty medal.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przekazujemy Mieszkańcom Gminy Mirów 

i jej przyjaciołom 
najserdeczniejsze życzenia sukcesów, 

radości i uśmiechu. 
Życzymy, by Wigilia i spotkania 
w pozostałe świąteczne dni były 

wypełnione ciepłem rodzinnym, spokojem i refl eksją 
oraz zaowocowały wszystkim, 

co najlepsze w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

 Wiesław Morawiak
Przewodniczący 

Rady Gminy

 Artur Siwiorek
Wójt

Gminy Mirów

2020 Rokiem 
inwestycji
Gmina Chotcza z każdym rokiem staje się nowoczesną, 
innowacyjną, otwartą na nowe technologie. Wiele udało 
się zrobić dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Gmina może pochwalić się 
dobrymi drogami, w każdej wsi 
mamy sieć wodociągową. Coraz 
więcej mieszkańców decyduje 
się na przydomową oczyszczal-
nię ścieków.

W miejscowości Chotcza – Jó-
zefów został zamontowany ra-

darowy wyświetlacz prędkości, 
a warto dodać, że jest on pierw-
szym urządzeniem tego typu za-
montowanym w  województwie 
mazowieckim. Radarowy wyświe-
tlacz prędkości pokazuje szybkość 
poruszającego się auta, a w przy-
padku przekroczenia dozwolonej 

prędkości liczbę punktów karnych 
oraz wysokość mandatu, które kie-
rowca otrzymałby, gdyby to nie był 
radar wyłącznie do celów prewen-
cyjnych. W konkursie MIAS ini-
cjatywa ta w kategorii „Bezpiecz-
ne i przyjazne sołectwo” zajęła II 
miejsce na Mazowszu. 

Na terenie Gminy Chotcza 
prężnie działa Koło Gospodyń 
Wiejskich „Tymienianki” z  Ty-
mienicy. Członkowie regularnie 
promują Naszą Małą Ojczyznę, 
m.in. w  konkursie „Smaki Po-
łudniowego Mazowsza”. Pa-
nie znalazły się w  fi nale, gdzie 
otrzymały wyróżnienie. Ponadto 
członkowie KGW nagrali fi lm pt. 
,,Z kolędą na Ty”, Dostępny jest  
on w Internecie. 

Gmina zrealizowała projekty 
pn. „Budowa systemu kanalizacji 
zagrodowej w  gminie Chotcza” 
oraz „Budowa zbiornika wody 
uzdatnionej na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w  miejsco-
wości Siekierka Stara”. 

W tym roku oddano do użyt-
ku place zabaw z  elementami 
siłowni zewnętrznej w następu-
jących miejscowościach: Chotcza 
Górna, Gniazdków, Jarentowskie 
Pole oraz Karolów. 

W bieżącym roku Gmina Chot-
cza podsumowała swoją działal-
ność w ramach 30-lecia Samorzą-
du w Polsce. Lista inwestycji jest 
długa. Każdy mieszkaniec gminy 
sam wie, jak jego życie uległo po-

prawie przez te 30 lat. Na pewno 
Gmina Chotcza nie zmarnowała 
tego czasu,  wykorzystując go 
w pełni. Na tym nie poprzestaje-

my, działamy dalej, gdyż dobro 
mieszkańców jest dla nas naj-
ważniejsze.

 Urząd Gminy w Chotczy
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W ciągłym rozwoju
Dzięki niezmiennemu poparciu mieszkańców i radnych, Mirosław Ziółek zarządza 
samorządową gminą Pionki od początku. Znajduje się ona w ciągłym rozwoju. 
Dowodzą tego także inwestycje zrealizowane w kończącym się 2020 roku, 
trudnym ze względu na epidemię koronawirusa. 

Najważniejszą, także pod 
względem wielkości wydatków, 
okazała się rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Jedlni re-
alizowana nakładem nieco po-
nad 2 mln zł. Z kolei moderniza-
cja budynku szkolnego w Jedlni 
przeznaczanego na przedszkole 
dla 40. dzieci kosztowała ponad 
1mln zł. Na rozpoczętą budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przezna-
czono w tegorocznym budżecie 
891 000 zł. Zakończenie tej inwe-
stycji ma nastąpić we wrześniu 
2021 roku.

Cennym dla bezpieczeństwa 
zadaniem inwestycyjnym był 
zakup, w tzw. systemie składko-
wym dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czarnej, śred-
niego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego typu GBA to MAN 
TGM 13.290 4×4 z zabudową wy-

konaną przez fi rmę WISS Waw-
rzaszek. Wartość wozu wynosi 
859  770  zł. Gmina Pionki wy-
łożyła na jego zakup 300 tys. zł. 
Dotacja z  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji 
to 280 tys. zł, wkład Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go – 180 tys. zł a Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego – 100 tys. zł. Uroczyste 
przekazanie samochodu druhom 
z OSP Czarna nastąpiło kilka dni 
temu.

Bardzo oczekiwanym przez sa-
morząd gminy i rodziny był za-
kup autobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Kosztował 
293 970 zł.

Przekazany druhom z  OSP 
Czarna nowy samochód dowo-
dzi, że wspólnym wysiłkiem fi -
nansowym można zdziałać wię-
cej niż w pojedynkę.

Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna w Jedlni

towej MAZOWSZE 2020. Podob-
nie było z budową placu zabaw 
w miejscowości Czarna Kolonia.

Instalacje nowych lamp oświe-
tlenia drogowego lub ich wymia-
nę w miejscowościach: Poświęt-
ne, Kieszek i Sokoły umożliwiło 
dofi nansowanie w ramach pro-
gramu „Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2020”.

Bardzo pomocne okazało sie 
wsparcie zdalnego nauczania 
w  sprzęt komputerowy. Gmin-
ny Zarząd Oświaty i Wychowa-
nia pozyskał na ten cel środki 
z  Mazowieckiego Programu 
Dofi nansowania Szkolnych Pra-

Potwierdzają to także zreali-
zowane inwestycje drogowe. 
Przebudowany 533-metrowy 
odcinek drogi w  miejscowości 
Krasna Dąbrowa kosztował 399 
750 zł. Kwotą 75 tys. zł wspo-
mógł tę inwestycję budżet wo-
jewództwa mazowieckiego. Wy-
konanie 825-metrowego odcinka 
drogi w miejscowości Poświętne 
kosztowało w sumie 286.190,37 
zł. Wydłużenie kanalizacji 
w Suskowoli – 72 570 zł. Budo-
wa w  Jedlni ogólnodostępnej 
siłowni zewnętrznej była moż-
liwa dzięki pomocy fi nansowej 
z  Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Spor-

cowni.118.431,41 zł przypadło 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Czarnej. Pracownia tej szkoły 
otrzymała: 8. komputerów sta-
cjonarnych, 13. laptopów, 12. ta-
bletów, 13. drukarek laserowych 
i  urządzenie wielofunkcyjne. 
W  ramach programów: Zdalna 
Szkoła i Zdalna Szkoła Bis gmi-
na otrzymała w  sumie dalsze 
140 397,12 zł, za które zakupio-
no 54 laptopy. Z subwencji przy-
znanej z rezerwy oświatowej na 
wyposażenie pracowni (67.768 zł) 
zakupiono 50 tabletów. Laptopy 
i  tablety otrzymały po połowie 
pracownie w PSP Jedlnia i PSP 
Sucha. 

 M.K.

Najdroższa tegoroczna inwestycja – Stacji Uzdatniania Wody w Jedlni

W prezentacji wozu bojowego uczestniczyli. Od prawej, radny gminy dh Rafał 
Grzybowski, wójt Mirosław Ziółek, dh Zbigniew Gołąbek - wiceprezes ZOSP RP 
Mazowsza, prezes OSP dh Wiesław Cybulski i komendant gminny OSP Andrzej  
Kapusta. Druh Zbigniew Gołąbek wręczył uczestnikom spotkania  list  gratulacyj-
ny marszałka Adama Struzika.

Budowa kanalizacji w Suskowoli
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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, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
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

BIURO REKLAMY
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK 
DO 10 tys., 

STARE MOTOCYKLE 
WSK, MZ, ROMET, FIAT itp. 

Tel. 721 029 688

Najnowszy kryminał Marcina Kępy

„Trójkąt 
niebezpieczeństwa” 
już w sprzedaży!
Kiedy pewnego wiosennego dnia 1938 roku znany no-
tariusz popełnia spektakularne samobójstwo, nikt w 
mieście nie ma wątpliwości, że kryje się za tym wielka, 
mroczna tajemnica.

Na ulice Radomia wypełza nie-
pokój podsycany coraz gwałtow-
niejszą niechęcią do mniejszości 
żydowskiej. Gdy w  nieznanych 
okolicznościach znikają dwie 
bliskie notariuszowi kobiety, 
w  sprawę angażuje się młody, 
pełen werwy policjant, a  do 
działania pcha go silne uczucie 
do jednej z  zaginionych. Wraz 
ze swym przyjacielem, utalen-
towanym dziennikarzem, rusza 
tropem tajemnicy, a gdy po krwa-
wej nitce dociera do kłębka, ten 
okazuje się większy i straszniej-
szy, niż ktokolwiek mógłby przy-
puszczać. Czy aspirant Ludwik 
Kindt zatrzyma ogromną ma-
chinę pchającą ku zagładzie nie 
tylko Radom i Polskę, ale również 

cały kontynent, a może i świat? 
I jaką rolę w tej zagadce odgrywa 
wielki trójkątny diament?

Książka dostępna w  księgar-
niach i na www.km.com.pl

Druk: Grupa ZPR

Nakład: 2000 egz.

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

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC
Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

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

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563 

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com
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Na gwiazdkę – 
książka
Choć chyba najchętniej widzianym prezentem 
pod choinką jest najnowsza komórka lub kon-
sola do gry, my jednak jesteśmy tradycjonali-
stami. Wybieramy książkę, szczególnie jeżeli 
jest to książka radomskiego autora, a zarazem 
naszego redakcyjnego kolegi.

Po dziewięciu latach zbierania materiałów i pracy nad nimi, uka-
zał się pierwszy z zapowiadanych czterech tomów cyklu „Major 
Hubal. Fakty, legendy i mity” autorstwa Jacka Lombarskiego.

Nie jest to kolejna biografi a majora Henryka Dobrzańskiego 
i nie ma na celu konkurowania z dotychczasowymi publikacjami 
– możemy między innymi przeczytać we wstępie. – Historia to 
gmach niestabilny. Wystarczy jeden dokument, aby obalić dotych-
czas stawiane tezy. Wzruszyć, zdawałoby się, gotową konstrukcję. 
W ostatnim czasie (…) wiedza na temat majora Hubala znacznie 
się zwiększyła, uszczegółowiła. W jego biografi i jest coraz mniej 
domniemań i spekulacji, za to coraz więcej potwierdzonych do-
kumentami faktów. To właśnie te domniemania i domysły, na któ-
rych budowane były karkołomne teorie, powodowały powstawanie 
legend i mitów przesłaniających prawdziwą historię. Wiedza na 
temat majora Dobrzańskiego jest jednak wciąż niekompletna. 
Brak wielu istotnych szczegółów, aby pokusić się na tworzenie za-
mkniętej biografi i. Dlatego też pierwszy rozdział „Faktów…” autor 
nazwał „Zarys biografi i…”. 

Przewodnią myślą tego czterotomowego opracowania jest za-
prezentowanie mechanizmu kreowania wizerunku majora Hubala 
w mediach. Tak w czasach okupacji, jak i w okresie powojennym. 
Już w latach II wojny światowej rosła legenda majora Hubala i to 
nie tylko ta ustna, krążąca na Ziemi Kieleckiej, ale i w publikacjach, 
zwłaszcza konspiracyjnych i emigracyjnych. Nie da się jednak za-
prezentować mechanizmu kreowania wizerunku bez zapoznania 
czytelnika z samą postacią i jej życiem. Stąd pierwszy tom „Faktów, 
legend i mitów” poświęcony został prezentacji majora Henryka 
Dobrzańskiego-Hubala, jego osiągnięciom zawodowym i sporto-
wym, jego rodzinie i wspomnieniom o nim. 

– „Major Hubal. Fakty, legendy i mity” to nie reportaż. Nie ma 
w tej książce miejsca na fantazję, ani barwne opisy wydarzeń. Jest 
za to miejsce na dokumenty – powiedział autor. 

Dokumenty to dominujący w tym opracowaniu element. Autor 
przez lata zgromadził szereg niepublikowanych do tej pory do-
kumentów i wspomnień ukazujących tak postać majora Hubala, 
jak i jego działalność w zupełnie innym świetle. Nie idzie jednak 
w modnym ostatnio kierunku odbrązowiania bohatera, ukazywa-
nia go jako „człowieka z krwi i kości”. To, co jest najważniejsze w tej 
książce, to to, że autor nie narzuca swojego subiektywnego punktu 
widzenia, ale daje czytelnikowi możliwość wyboru. Wyrobienia 
sobie własnej opinii.

Życzymy miłej lektury. 
 Redakcja 

Takiej „Hubalowej wigilii” 
jeszcze nie było
Czy zeszłoroczna „trzynasta” wigilia zapowiedziała obecną zmianę sytuacji? I jak tu 
nie wierzyć w przesądy? W tym roku „XIV Hubalowa Wigilia” odbyła się wirtualnie.

Do szkół, które co roku przysy-
łały swoich uczniów na Bielawy 
pod Opocznem, wysłane zostało 
pismo następującej treści:

Jest taki jeden dzień w  roku, 
dzień gdy od wielu lat spotyka-
my się na Bielawach. My, Rodzina 
Hubalowa, przybywamy tu z naj-
dalszych zakątków Polski, aby 
„spotkać się” z majorem Huba-
lem i jego żołnierzami na leśnej 
polanie, w miejscu gdzie w 1939 
roku stacjonował z  oddziałem 
w  leśniczówce. Kiedy po raz 
pierwszy w  2007 roku wspólnie 
z leśnikami spotkaliśmy się przy 
pomniku, było nas nie więcej jak 
70 osób. Na XIII Hubalowej Wi-
gilii w 2019 roku było nas ponad 
350 osób! To jest nasza Rodzina 
Hubalowa, z każdym rokiem co-
raz większa! W  tym roku przy-
łączyli do nas harcerze z  Jasła, 
z  zastępu im. Majora Hubala, 
przy 139. Drużynie Harcerskiej 
imienia Leopolda Lisa-Kuli, oraz 
hubalczycy z  drużyny harcer-
skiej ze Sławna. Gdy kończymy 
spotkanie w  leśnej głuszy, obie-
cujemy sobie, że za rok znowu tu 
przybędziemy!

Rodzino Hubalowa!
W  tym roku nie będzie nam 

dane spotkać się w tym magicz-
nym miejscu. Sytuacja pande-
miczna w kraju zmusza nas do po-
zostania w domu, ale nasze myśli 
i serca skierujemy na Bielawy.

Zwracam się do Was, aby-
śmy w  tym szczególnym dniu, 
w  pierwszy piątek grudnia – 
04.12.2020 r. o godz. 11.00 na XIV 
Hubalowej Wigilii byli razem! 
Daleko od siebie, ale połączeni 
myślami! Zapalmy w  tym dniu 
znicze i przekażmy Majorowi , że:

„Krąg wiernych Ci Twych towa-
rzyszy

Znów stanął na apel, Hubalu
Majorze Hubalu czy widzisz
W ich twarzach żyjącą legendę?”
Żeby jednak tradycji stało się 

zadość, na Bielawy pojechała 
skromna kilkuosobowa delega-
cja radomskich organizatorów 
wigilijnego spotkania. Na miej-
scu okazało się, że jednak Biela-

wy zaludniły się, tak jak co roku. 
Przybyli ułani i  leśnicy. Pojawili 
się przedstawiciele gminy Po-
świętne i Starostwa Opoczno. Za-
brakło jednak uczniów i klimatu, 
który tworzyli. Młodego ducha. 
Miejmy nadzieję, że powróci on 
w przyszłym roku.

 Jacek Lombarski

Przybyli ułani na Bielawy

Jedyna przedstawicielka najmłodszego pokolenia wśród uczestników Hubalowej Wigilii

Wiązanka kwiatów dla majora Hubala
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 Bardzo budująco nastrajać musi widok z  lotu ptaka lub drona, 
gdyż podobnie nastraja obserwowana przez szybę samochodową. 
Finalizowana budowa Alei Wojska Polskiego w Radomiu, po jej cał-
kowitym włączeniu do ruchu, będzie skojarzona komunikacyjnie 
z przebiegającymi przez Radom krajową „siódemką”, trasą łączącą 
Rzeszów z Warszawą i przygotowywanym do przebudowy traktem 
o znaczeniu międzynarodowym nr S12. Aleja WP poprzez rondo ma 
już funkcjonalne połączenie z przebudowaną ulicą Żółkiewskiego, 
spełniającą rolę północnej obwodnicy Radomia. Prowadząc na połu-
dnie, wzdłuż lotniska Sadków, łączy z nim wszystkie trasy drogowe 
o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 Mieszkańcom Radomia 
o  zbliżających się świętach 
przypomina świetlna dekora-
cja w centrum miasta. Ważną 
rolę spełnia w niej zmotoryzo-
wany święty Mikołaj na placu 
Corazziego. Tym razem raczej 
przypomina o kupnie prezen-
tów.

PO(D)GL ĄDY

Aleja jak się patrzy...

Zaczęło się 
od Mikołaja

 Świetlny tunel od począt-
ku grudnia przypomina rado-
mianom o świątecznej tradycji. 
W tym roku będzie bardzo waż-
nym jej elementem. Epidemia 
koronawirusa uniemożliwiła or-
ganizację świątecznego kierma-
szu, zwieńczonego wigilią pod 
gwiazdką. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności naszym fotorepor-
terom udało się pstryknąć mu 
zdjęcie w śnieżnej osłonie. Dzię-
ki temu stał się jeszcze bardziej 
urokliwym.

 Dzięki dobroczyńcom z samorządowych jednostek powiatu zwoleńskiego świąteczna pomoc w ra-
mach Szlachetnej Paczki trafi ła do 48 rodzin i osób w potrzebie. Tym razem jej koordynacją zajęła się 
pani Barbara Śliwa, jako doświadczona w tej dziedzinie kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Na rezultaty pomocy w skali powiatu złożyło się wiele inicjatyw środowiskowych, w tym 
Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych i LO im. Jana Kochanowskiego. Uczniowie i nauczyciele rolni-
czówki przygotowali i dostarczyli paczkę mieszkance wsi wychowującej przybraną córkę. Jej mąż, 
główny żywiciel rodziny, zmarł niedawno po długotrwałej chorobie. Rodzina otrzymała żywność, 
odzienie, chłodziarko-zamrażarkę, radio i środki czystości.

Świetlny tunel 
w śnieżnej osłonie 

Szlachetna Paczka po zwoleńsku

 Gmina Kowala, mimo epidemii koronawirusa, osiągnęła w koń-
czącym się roku sukcesy w realizacji użytecznych inwestycji. Ułatwiło 
je duże wsparcie fi nansowe udzielone przez samorząd województwa 
mazowieckiego. Dowodzi tego plansza prezentowana przez Dariusza 
Bulskiego, wójta gminy Kowala. Więcej na ten temat na stronach 

 4 i 5.

 Stara to prawda i wielokrotnie potwierdzona. A poza tym pułkow-
nik Marian Zach, prezes „Środowiska Hubalczycy” i Justyna Bujek, 
organizator „Hubalowych wigilii”, znają się od lat. Jak tu odmówić 
sobie pamiątkowego zdjęcia w leśnej głuszy, kiedy do miejsca gdzie 
stała leśniczówka Bielawy (pow. Opoczno) przybyli ułani, ubrano cho-
inkę i tradycyjnie podzielono się opłatkiem? Taka okazja zdarza się 
tylko raz w roku. 

Wymowna plansza

Za mundurem panie sznurem


