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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comFinał WOŚP 

inny od poprzednich 
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany 31 stycznia br., od-
będzie się z powodu pandemii koronawirusa w warunkach utrudnionych. W zbiór-
ce, wspierającej tym razem głównie laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę 
głowy, weźmie udział około 120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w sztabach 
na całym świecie.

Kweście towarzyszą wydarze-
nia organizowane przez lokalne 
sztaby, a  także 15. Bieg „Policz 
się z cukrzycą”, przeprowadzany 
w  formie wirtualnej.. Transmi-
sja internetowa z  przebiegu fi -
nału rozpocznie się już w sobotę 
o godz. 21. i  trwać ma nieprze-
rwanie 27 godzin.

W   regionie radomskim im-
prezy fi nałowe i  zbiórki WOŚP 
organizuje trzynaście jej szta-
bów, skupiających ponad tysiąc 
wolontariuszy, w  tym siedem 
sztabów powiatowych, po raz 
pierwszy bez udziału powiatu 
przysuskiego. Przed rokiem szta-
by WOŚP w regionie radomskim 
zebrały rekordowo 1,2 mln  zł, 
w tym 480 tys. zł w samym Ra-
domiu.

Sztab Orkiestry w  Radomiu, 
któremu szefuje Bartosz Bednar-
czyk, skupia około 300 wolonta-
riuszy. Dzięki wspieraniu dzia-

łalności WOŚP przez dyrektor 
Małgorzatę Potocką, sztab mie-
ści się w Teatrze Powszechnym. 
Na scenie zagrają radomskie 
zespoły Alicetea i  Lustro oraz 
Pop Kultura (godz.18) i Wszyscy 
Jesteśmy Harcerzami (godz. 20). 
Również inne występy będzie 
można śledzić online w  godzi-
nach popołudniowych, wchodząc 
na fanpage WOŚP Radom lub na 
kanale Youtube. Wystąpią też 
aktorzy Teatru Powszechnego 
z „Daszeńką”. Wszystkie gratiso-
wo, lecz podpięta ma być wirtu-
alna skarbonka WOŚP.

 W niedzielę od rana na ulicach 
miast i innych miejscowości po-
jawią się w maseczkach wolonta-
riusze. Reprezentujący radomski 
sztab WOŚP także w  Jastrzębi, 
Jedlni-Letnisko i  Wierzbicy.

Stowarzyszenie „Biegiem Ra-
dom” też zagra z WOŚP uczestni-
cząc w Biegu „Policz się z cukrzy-

cą”. Nie będzie grupowego startu, 
a  indywidualne biegi na trasie 
wyznaczonej w parku Kościusz-
ki. Dochód będzie przeznaczony 
na zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży.

Zwieńczeniem 29. Finału bę-
dzie korowód orkiestr ulicami 
Radomia w  hołdzie Krzyszto-
fowi Jabłonce, zmarłemu poli-
cjantowi i wolontariuszowi oraz 
medykom i służbom walczącym 
ofi arnie z koronawirusem.

Sztaby w powiecie
Aktywne działania prowadzi 

również sztab z Pionek. – W tym 
mieście ma kwestować 19 wo-
lontariuszy. Nagrany będzie 
koncert zespołu The Bill oraz 
innych lokalnych grup. Zostanie 
on wyemitowany w  dniu fi na-
łu w telewizji kablowej, a  także 
w mediach społecznościowych. – 
Zbieramy również rzeczy na licy-

tację, w punktach na terenie mia-
sta umieściliśmy puszki, można 
nas również wesprzeć w wersji 
elektronicznej – informuje szef 
sztabu Piotr Pachocki.

Skaryszewski sztab, któremu 
przewodniczy Anna Krześniak, 
liczy 40 wolontariuszy. Na tere-
nie miasta i  gminy Skaryszew 
ustawiono 20 puszek. WOŚP 
można również wesprzeć za 
pomocą e-skarbonki. Skary-
szewski sztab przygotował też 
licytacje za pośrednictwem Alle-
gro. Licytowane były już ozdoby 
świąteczne zrobione przez sto-
warzyszenie Aktywni na Targo-
wej. Panie z tego stowarzyszenia 
przygotowały na główną licyta-
cję ręcznie haftowane obrusy, 
a  także projekt ogrodu z  wi-
zualizacją 3D wykonany przez 
Skarby Ogrodu.

 W  powiecie grójeckim zgło-
siło się do zbiórki ponad 200. 
wolontariuszy. 31 stycznia sie-
dzibą sztabu w  Grójcu będzie 
tamtejszy Ośrodek Kultury. 
Sztab uruchomi przed wejściem 
specjalny rzutnik, na ekranie 
będzie można obejrzeć występy 
artystyczne online, nagrane spe-
cjalnie z okazji fi nału. – Licytacje 
różnych przedmiotów, gadżetów 
oraz pamiątek będą odbywały się 
tylko za pośrednictwem serwisu 
internetowego Allegro – zapo-
wiada szefowa sztabu Weronika 
Kowalska. 

W   Kinie Świt nie będzie 
tradycyjnego koncertu i  licy-
tacji, lecz na ulicach Zwolenia 
i  w  okolicznych miejscowo-
ściach nie zabraknie wolonta-
riuszy z kolorowymi puszkami. 
Charakterystyczne puszki staną 
też w  wybranych sklepach na 
terenie powiatu zwoleńskiego. 
Uruchomiona zostanie również 
eSkarbonka, tak aby każdy mógł 
wesprzeć tę szlachetną akcję. 
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Radni uchwalili budżet 
jednogłośnie
Podobnie jak w latach ubiegłych, radni gminy Policzna uchwalili jej budżet na rok 
2021 już pod koniec grudnia minionego roku. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Ję-
dra zwołał sesję budżetową 29 grudnia, by od pierwszych dni stycznia 2021 r. można 
było realizować zadania już prawnie przyjęte. Radni obradowali w gminnej świetlicy 
z zachowaniem reguł obowiązujących w czasie trwającej epidemii koronawirusa. 
Poza 14 radnymi uczestniczyli w sesji bardzo nieliczni przedstawiciele Urzędu Gminy, 
niezbędni do jej obsługi.

Sesję otworzył i  prowadził 
obrady przewodniczący Paweł 
Jędra, przedstawiając krótki, 
lecz treściwy porządek obrad, 
przyjęty przez aklamację. Za-
wierał on parę tematów. Poza 
ustosunkowaniem się do przed-
stawianego przez wójta Toma-
sza Adamca projektu budżetu 
i przesłanej gospodarzowi gminy 
pozytywnej opinii, wystawionej 
przez trzyosobowy skład orze-
kający Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w  Warszawie (Jani-
na Filipowicz – przewodnicząca, 
Jolanta Okleja i  Witold Kacz-
kowski – członkowie), dotyczącej 
także tekstu uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy 
fi nansowej gminy Policzna na 
lata 2021–2028. Projekty te były 
od listopada przedmiotem kon-
sultacji społecznych i  debat na 
posiedzeniach komisji proble-
mowych Rady Gminy Policzna, 
w tym rzecz jasna Komisji Rewi-
zyjnej, czuwającej nad fi nansami 
gminy. 

Wójt Tomasz Adamiec poin-
formował radnych, że projekt 
budżetu na 2021 rok zakłada 
uzyskanie dochodów w wysoko-
ści 25.056.600 zł, w tym bieżą-
cych – wartości 24.887.993 zł. 
Planowane wydatki budżetowe 
mają wynieść 25.825.233 zł. 
Na fi nansowanie potrzeb bieżą-
cych przeznacza się 24 mln 235 
tys.  zł. Pozostałą kwotę w  wy-
sokości 1.590.233 zł stanowią 
wydatki kapitałowe, czyli prze-
znaczane na inwestycje (3,25% 
ogółu wydatków). Deficyt bu-
dżetu gminy szacowany na 
768.633 zł sfi nansowany będzie 
m.in. z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych w roku 2020 po 
rozliczeniu jego budżetu. 

Planowane przychody budżetu 
w kwocie 1.275.233 zł mają swoje 
źródło w kredycie zaciągniętym 
na wyprzedzające fi nansowanie 
ważnego zadania inwestycyjne-
go. Jest nim przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Czarnolesie, 
współfinansowana z  udziałem 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Wójt Tomasz Adamiec przypo-
mniał, że proponowany budżet 
na 2021 rok nie jest wartością 
niezmienną. W trakcie każdego 
roku wprowadzane są przecież 

do budżetu korzystne fi nanso-
wo zmiany. Podstawowy cel to 
rozwój gminy, a  ten osiągany 
jest głównie poprzez realizowa-
ne inwestycje. Poza spodziewa-
ną nadwyżką budżetową, której 
dokładna wielkość będzie znana 
pod koniec pierwszego półro-
cza, po szczegółowej analizie 
dochodów i wydatków budżetu 
ubiegłorocznego na sesji abso-
lutoryjnej, ważne będą też rezul-
taty starań o  pozyskanie środ-
ków zewnętrznych – krajowych 
i  unijnych. Korzyści dla gminy 
dostarczyć może kontynuowa-
na współpraca gminy Policzna 
z   Samorządem Województwa 
Mazowieckiego i  Starostwem 
Powiatowym w  Zwoleniu oraz 
Wojewodą Mazowieckim. Nieła-
two jednak odpowiedzieć na py-
tanie, jakie dodatkowe fundusze 
można uzyskać i z jakich źródeł, 
gdyż w okresie walki z pandemią 
trudno to przewidzieć. Stałe źró-
dła dochodów budżetowych gmi-
ny są jednak znane i powiązane 
z budżetem państwa. 

W  tym roku są nimi: subwencja 
ogólna w  wysokości 9.046.079 zł, 
która stanowi 36,10% kwoty plano-
wanych dochodów tegorocznego 
budżetu. Ważne źródło to dotacje 
celowe na sfi nansowanie zadań 
zleconych z zakresu administra-
cji rządowej oraz środki przezna-
czone na cele bieżące wynoszące 
w sumie 8.460.573 zł (33,77 % kwo-
ty planowanych dochodów). 

Udziały gminy w  podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa w  kwocie 2.972.923 zł 
zapewni 11,87 % kwoty przewi-

będą mieć 17,59% udziału w te-
gorocznym budżecie gminy. 
Dzięki takiej składance budżet 
będzie zaspokajał potrzeby bie-
żące, wzrastające kwotowo z ra-
cji zmian w  wynagrodzeniach 
za pracę, czego przykładem są 
choćby nauczyciele fi nansowani 
przez gminę. Wydatki bieżące 
limitują w  dużym stopniu pulę 
środków przeznaczanych na in-
westycje. Stąd znaczenie starań 
o  wsparcie zewnętrzne.

Na wynagrodzenia, podwyżki 
płac itp. przeznacza się w budżecie 
10.309 661 zł. Na szeroko rozumia-
ną pomoc rodzinie – około 7,8 mln 
zł, oświatę i wychowanie – 8,4 mln 
zł, na administrację publiczną – 
ok. 2,8 mln zł, pomoc społeczną 
nieco ponad 1,2  mln  zł, rolnic-
two i łowiectwo około 2,4 mln zł, 
gospodarkę komunalną prawie 

1,2 mln zł, kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego – 475 tys. zł, 
sport i  kulturę fi zyczną – około 
310 tys. zł, transport i łączność – 
340 tys. zł. Z uwagi na rozmaite 
źródła i  szczeble fi nansowania 
wydatki te są umieszczone w róż-
nych miejscach budżetu gminy.

Jeżeli chodzi o  inwestycje, to 
najwięcej pozyskanych środków 
przeznacza gmina Policzna na 
przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Czarnolesie. Na realiza-
cję zadania gmina otrzyma do-
fi nansowanie z Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazo-
wieckiego, pochodzących z  Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, w wysoko-
ści 775 233 zł, przy całkowitym 
koszcie inwestycji wynoszącym 
1 498 564,78 zł. Na przebudowę 
odcinka drogi w miejscowości 
Zawada Stara–Wąwóz Gmina 
przeznaczy 45 233 zł (środki wła-
sne). Z kolei z pozycji „wydatki 
majątkowe” gmina wyłuskała 
15  tys. zł na wsparcie udzielo-
ne Komendzie Powiatowej PSP 
w  Zwoleniu, która zamierza 
kupić lekki samochód rozpo-
znawczo-ratowniczy. Własne do-
chody majątkowe zaplanowano 
w  tegorocznym budżecie tylko 
w kwocie 168 607 zł (0,67% jego 
dochodów). Pochodzić będą ze 
sprzedaży niewielkich działek 
i wpłat mieszkańców w postaci 
współudziału w  realizowanych 
na ich rzecz drobnych inwesty-
cjach. Podatek od nieruchomości 
pozostaje na poziomie ubiegło-
rocznym. Podobnie jest z podat-
kiem rolnym i leśnym.

Tzw. rozchody budżetowe 
wynoszą tym razem 506.600 zł. 
Przeznacza się je na spłatę jed-
nej raty (146.600 zł) pożyczki 
długoterminowej, zaciągniętej 
w  2018 r. w  WFOŚiGW w War-
szawie na realizację zadania in-
westycyjnego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w  miej-
scowościach Policzna, Wólka Po-
licka, Gródek – gmina Policzna” 
oraz na spłatę jednej serii obli-
gacji (360.000 zł) emitowanych 
w  2017 roku też na realizację 
zadań inwestycyjnych. 

Sesja obradująca 29 grudnia 
2020 roku zakończyła się jed-
nogłośnym uchwaleniem przez 
wszystkich 14. obecnych na niej 
radnych gminy , zarówno budże-
tu gminy Policzna na 2021 rok, 
jak i wieloletniej prognozy fi nan-
sowej gminy na lata 2021–2028.

Przez cały rok trwać będą 
starania o  pozyskanie dalszych 
środków zewnętrznych na roz-
wój gminy i poprawę warunków 
życia jej mieszkańców. Jeśli się 
pojawią, gospodarze samorządo-
wej gminy Policzna z pewnością 
zadbają o wkład własny, czerpa-
ny m.in. z dostępnych kredytów 
i pożyczki. 

 (M.K.)

Uczestnicy sesji budżetowej gminy Policzna obradowali z zachowaniem nakazów 
sanitarnych, w maseczkach i z dystansem

dzianych dochodów. Zaplano-
wane pozostałe dochody bie-
żące w  kwocie 4.408.418,00 zł 

Niespełna rok temu samorządowcy wymieniali doświadczenia w takim radosnym 
nastroju. Wójt Tomasz Adamiec – drugi z lewej

Sesja odbyła się w gminnej świetlicy zlokalizowanej w sąsiedztwie strażnicy OSP
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Budżet 2021 równoważy 
dochody z wydatkami
Już 15 grudnia minionego roku Rada Gminy Kazanów przyjęła budżet na 2021 rok. 
Uczestniczyli w niej wszyscy radni w liczbie 15. Debatę prowadził przewodniczący 
Rady Gminy Szymon Woliński.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka, 
po powitaniu uczestników sesji 
poinformowała, że projekt bu-
dżetu na 2021 rok był omawiany 
na posiedzeniach komisji Rady 
Gminy. Uzupełniony po ich od-
byciu, został pozytywnie zaopi-
niowany przez Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie. Radni Rady Gminy 
Kazanów jednogłośnie uchwalili 
budżet gminy Kazanów ma 2021 
rok. 

W  przyjętym budżecie do-
chody w wysokości 25.500,00 zł 
równoważą wydatki. Wydatki 
majątkowe stanowią w  nich 
kwotę 3.300,000 zł. Głównymi 
zadaniami w  tym roku będą: 
dokończenie wodociągowania 
gminy, odwierty nowych studni 
głębinowych oraz poprawa infra-
struktury drogowej.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
wyraziła nadzieję, że pomimo 
pandemii i trudnego dla wszyst-
kich czasu, wierzy w powodzenie 
starań o  środki zewnętrzne na 
dalsze inwestycje.

Zrealizowane inwestycje
Pomimo pandemii gmina Kazanów nie zwalniała w 2020 roku 
tempa w wykonaniu przedsięwzięć poprawiających jakość 
życia mieszkańców. Rok 2020 obfi tował w realizację wielu in-
westycji. Wśród nich dominowały zadania z zakresu budowy 
wodociągów, a także infrastruktury drogowej oraz sportowej. 
Nie zabrakło inwestycji w oświacie, a także w jednostkach OSP. 
Wszystkie inwestycje z pewnością wpłynęły na poprawę jakości 
życia mieszkańców – podkreśliła wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka
Ogrodzenie panelowe placu PSP Zakrzówek 

„Moje Strony…” 

Staraniem Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi ukazała się 
publikacja Mariana Kwietnia pt. „Moje strony” cz. I. Autor jest regionalistą i pasjo-
natem ludowych tradycji. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Woli Goryńskiej. 
Były to okres powojenny, a dokładnie koniec lat 40. i lata 50. ubiegłego wieku.

Wspomnienia są wnikliwy-
mi opisami codziennego życia 
mieszkańców, ich pracy i  zwy-
czajów. Pierwsza, zasadnicza 
część opracowania prezentuje 
codzienne życie mieszkańców 
typowej podradomskiej wsi 
w  układzie czterech pór roku. 
Ten świadomy zabieg, nawiązu-
jący do wielkiej epopei chłopskiej 
nie jest w żadnym razie naduży-
ciem i bardzo harmonijnie spi-
na opowieść w  całość, a  każda 
z części opatrzona jest krótkim 
cytatem z utworu Reymonta.

„Chłopi” w  mikroskali wspo-
mnień z Woli Goryńskiej prze-
noszą czytelnika w świat sprzed 
kilkudziesięciu lat, a więc prze-
szłość na tyle odległą, że dziś już 

dla młodego pokolenia niemal 
obcą i nieznaną, a  jednocześnie 
to świat wciąż żywy w pamięci 
pokolenia ludzi nazywanych dziś 
seniorami.

Dodatkiem do głównej części 
opracowania są wzmianki o kil-
ku sąsiednich miejscowościach 
położonych w parafi i Goryń i ów-
czesnej gminie Jedlińsk, które 
miał autor okazję wielokrotnie 
odwiedzać. Niezmierne cenne są 
umykające innym źródłom opisy 
charakterystycznych dla epoki 
miejsc i  ludzi, którzy wówczas 
żyli i  tworzyli lokalną historię. 
Uzupełnieniem publikacji jest 
ciekawy zbiór dokumentów i fo-
tografi i oraz indeks osób związa-
nych z rodzinną wsią autora. War-

to podkreślić, że Marian Kwiecień 
skupia się na bardzo określonym 
okresie, niemal nie odnosząc się 
do wcześniejszych realiów spo-
łecznych. Taka jest istota wspo-
mnień, taki też był zamysł autora, 
który przywołuje to, co zapamię-
tał jako dziecko i bardzo młody 
człowiek, bez nakreślania szero-
kiego kontekstu historycznego, co 
w niczym nie umniejsza wartości 
tej pozycji, jako bardzo cennego 
źródła dla poznania życia naszych 
przodków, w  konkretnym miej-
scu i chwili dziejowej.

Trud włożony przez autora 
w  opracowanie, zebranie ma-
teriałów i  wysiłek w  doprowa-
dzenie tego dzieła do szczęśli-
wego końca zapewne zostanie 

z wdzięcznością odebrany przez 
mieszkańców gminy Jastrzębia.

Autor w  słowach wstępu wy-
raził nadzieję, że dzieło znajdzie 
naśladowców, którzy idąc jego 
śladem przeleją na papier wła-
sne wspomnienia, przybliżając 
fakty i wydarzenia z życia swo-
ich rodzinnych miejscowości. To 
z pewnością piękna idea, godna 

– wspomnienia 
Mariana Kwietnia

szerokiego upowszechnienia 
i  wsparcia ze strony władz sa-
morządowych.

Wkrótce publikacja znajdzie 
się w  gminnych bibliotekach 
i  rozpocznie się jej dystrybucja. 
Natomiast spotkanie autorskie 
i promocja książki będzie się mo-
gła odbyć po zniesieniu obostrzeń 
związanych z pandemią. 

Przebudowana droga 
w Kroczowie Większym

Budynek OSP w Dębnicy
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POWIAT ZWOLEŃSKI

Ponad 15 milionów 
na inwestycje
Na XXVI sesji Rady Powiatu w Zwoleniu najważniejszym punktem było uchwalenie 
budżetu na 2021 rok. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową, w której 
przewidziano 15 milionów złotych na realizację ważnych dla mieszkańców zadań.

W  posiedzeniu wzięli udział 
wszyscy zasiadający w  Radzie 
Powiatu radni. Zebranie otwo-
rzył przewodniczący Rady Piotr 
Fijołek i  przedstawił porządek 
obrad. Następnie starosta zwo-
leński Stefan Bernaciak odczytał 
sprawozdanie Zarządu Powiatu 
z działalności międzysesyjnej.

Budżet przyjęty 
jednogłośnie

Po podjęciu szeregu uchwał 
przewidzianych w porządku ob-
rad, w  tym uchwały dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Zwoleńskiego na 
lata 2021–2033, radni zapoznali 
się z projektem uchwały budże-
towej powiatu zwoleńskiego 
na 2021 rok. Uzyskał on pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i  wszystkich 
trzech komisji stałych Rady Po-
wiatu w Zwoleniu. W obradach 
nad projektem panowała jedno-

myślność – w głosowaniu wzięło 
udział piętnastu radnych i wszy-
scy opowiedzieli się za przyję-
ciem uchwały budżetowej. 

Starosta zwoleński Stefan Ber-
naciak podziękował zebranym za 
jednogłośną decyzję. – Uchwale-
nie budżetu na 2021 rok to bar-
dzo ważny moment, ponieważ 
pozwala pracownikom Starostwa, 
ale też jednostkom podległym, na 
dalsze funkcjonowanie i niezakłó-
coną pracę na rzecz mieszkańców. 
Dlatego dziękuję za podjęcie jed-
nomyślnej decyzji – mówił staro-
sta Stefan Bernaciak. – W pierw-
szej części uchwały budżetowej 
środki zostały nakierowane na 
służbę zdrowia, ponieważ jeste-
śmy w trakcie realizacji zadania 
doposażania w sprzęt medyczny 
poradni specjalistycznych oraz 
szpitala. W realizacji dalszej czę-
ści projektu budżetu na 2021 rok 
chcemy mocno stawiać na drogo-
wnictwo. Potrzeby w tym zakre-

sie, przy dwustu czterdziestu ki-
lometrach dróg powiatowych na 
tym terenie, są nadal duże. Wiele 
z nich wymaga przebudowy lub 
modernizacji. Chcemy przyśpie-
szyć proces poprawy infrastruk-
tury drogowej i zapewnić miesz-
kańcom bezpieczeństwo w ruchu 
pieszym i kołowym – dodał sta-
rosta.  

Ponad 15 milionów 
na inwestycje

Zaplanowane dochody budże-
tu powiatu zwoleńskiego na 2021 
rok mają wynieść 51 milionów 
860 tysięcy 825 złotych. Wydatki 
budżetu ustalono na kwotę 53 mi-
liony 418 tysięcy 571 złotych. Na 
inwestycje zostanie przeznaczone 
15 milionów 130 tysięcy 329 zło-
tych. Warto zauważyć, że to po-
naddwukrotnie więcej, niż w bu-
dżecie uchwalonym na 2020 rok.

W nowym budżecie zostały uję-
te zadania polegające na dalszym 

doposażaniu służby zdrowia 
w nowoczesny sprzęt medyczny. 
Będzie on sukcesywnie dostar-
czany do miejscowego szpitala 
i  poradni specjalistycznych do 
kwietnia tego roku. Duży nacisk 
zostanie położony też na roz-
wój infrastruktury drogowej. 
W planach są przebudowy dróg 
powiatowych na odcinkach: Su-
skowola-Policzna, Odechów-Sien-
no-Ostrowiec, Tczów-Wincentów, 
Bartodzieje-Kazanów, Załazy-Za-
mość, a także ul. Majora Hubala 
w Zwoleniu. Powstaną też doku-
mentacje projektowo-techniczne 
dla kolejnych zadań, tj. budowy 
chodnika przy ul.  Słowackiego 

w  Zwoleniu, przebudowy dróg 
Zwoleń-Sarnów, Szczęście-Babin 
oraz przebudowy obiektu mo-
stowego w ciągu drogi powiato-
wej Odechów-Sienno-Ostrowiec 
Świętokrzyski. – Realizacja części 
budżetu dotyczącej rozbudowy 
infrastruktury drogowej będzie 
w dużej mierze zależała od środ-
ków fi nansowych pozyskiwanych 
z  zewnątrz. Już podejmujemy 
działania zmierzające do tego, 
aby było ich jak najwięcej. Mamy 
ambitne plany w  tym zakresie 
i liczymy na to, że uda nam się je 
zrealizować – podsumował staro-
sta Stefan Bernaciak.

 źródło: zwolenpowiat.pl

Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową, w której przewidziano 
15 milionów złotych na realizację ważnych dla mieszkańców zadań

Można tworzyć
szpital tymczasowy
Już w najbliższych dniach Totalizator Sportowy 
będzie mógł organizować w Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym tymczasowy szpital dla chorych 
na COVID-19.

Takie zadanie zostało po-
wierzone spółce przez Pre-
zesa Rady Ministrów. Rada 
Miejska wyraziła zgodę na 
udostępnienie pomieszczeń, 
co daje możliwość podpisania 
umowy pomiędzy Totaliza-
torem Sportowym a dyrekcją 
Radomskiego Szpitala Specja-
listycznego.

W  nowym budynku Cen-
trum Rehabilitacji oraz 
w dawnym Zakładzie Rehabi-

litacji zostanie zabezpieczonych 
100 dodatkowych miejsc, w tym 
20 łóżek respiratorowych. – Bę-
dziemy zatem mieli rezerwę 
miejsc na ewentualność wzrostu 
liczby zachorowań. Jednocześnie 
mam głęboką nadzieję, że sytu-
acja epidemiczna będzie się po-
prawiała i te dodatkowe miejsca 
nigdy nie będą musiały być wy-
korzystywane – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

 UM Radom

Budowa terminala 
na zaawansowanym etapie
Konstrukcja terminala Portu Lotniczego Warszawa-Radom stanęła już w grudniu 
ubiegłego roku. Teraz rozpoczynają się prace montażowe szklanej elewacji.

Budynek terminala radom-
skiego lotniska, którego bu-
dowa rozpoczęła się ofi cjalnie 
w  październiku 2020 roku, jest 
w  zaawanasowanym stanie re-
alizacji. Prace konstrukcyjne 
zakończyły się, a  terminal ma 
już dach. Obecnie rozpoczyna 
się szklenie elewacji. Za prace 
odpowiedzialna jest fi rma Mir-

bud, która w  marcu 2020 roku 
podpisała umowę z  Przedsię-
biorstwem Państwowym „Porty 
Lotnicze”, właścicielem obiektu.

PPL wszczął również postępo-
wania na wyłonienie najemców 
dziesięciu powierzchni komer-
cyjnych w  budynku terminala 
lotniska. Chodzi o  wynajęcie 
sześciu powierzchni, przezna-

czonych na cele handlowe i czte-
rech na cele gastronomiczne.

Terminal będzie miał po-
wierzchnię 30 tys. m.kw., znajdzie 
się tam 30 stanowisk check-in, 
9 stanowisk kontroli bezpieczeń-
stwa, po osiem – kontroli doku-
mentów przy wylotach i przylo-
tach. Ponadto w budynku będzie 
10 bramek wylotowych i trzy ka-
ruzele do odbioru bagażu. Znaj-
dzie się tam także duża strefa 
komercyjna z punktami gastro-
nomicznymi i handlowymi.

Uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budowę ter-
minalu odbyło się w październiku 
ubiegłego roku. Obiekt pasażerski 
ma być gotowy po wybudowaniu 
na przyjęcie 3 mln pasażerów 
i  odciążenie ruchu lotniczego 
– najpierw z  Lotniska Chopina, 
a następnie z Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. W  przyszło-
ści, gdy zajdzie taka potrzeba, lot-
nisko w Radomiu będzie można 
rozbudować do 9 mln pasażerów. 
Port będzie obsługiwał ruch czar-
terowy i niskokosztowy.

 rynek-lotniczy.pl
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Trudny rok z dobrym fi niszem
Rozmawiamy z Mirosławem Jakubczakiem wójtem gminy Błędów.

 Miniony rok 2020 pod wieloma 
względami, głównie z powodu pan-
demii, oceniany jest jako wyjątkowo 
trudny. Jaki był w pana opinii dla gmi-
ny Błędów?

– Oczywiście, jak dla wszyst-
kich Polaków trudny, niepozba-
wiony wielu wątpliwości, niepo-
koju. Niemniej jednak w gminie 
Błędów udało nam się wykonać 
to, co dla mieszkańców ważne. 
Wykonaliśmy wszystkie plano-
wane na 2020 rok inwestycje, jak 
też planowane działania z zakre-
su społecznego czy kulturalnego 
życia gminy.
 W zakresie inwestycji, w 2020 roku 

władze gminy postawiły na poprawę 
stanu dróg….

– Tak, ale muszę podkreślić, że 
najważniejszą inwestycją jest dla 
nas oddłużenie gminy. Niestety, 
w minionych latach gmina się za-
dłużała. Postanowiliśmy to zmie-
nić i  w  minionym roku na po-
czet spłaty długu, uchwałą rady 
gminy przekazaliśmy z budżetu 
1,2 mln zł. Podjęliśmy równocze-
śnie wiele działań, by pozyskać 
dofi nansowanie do przebudowy 
dróg gminnych. I tak na przykład 

morządowych. Ze względu na 
ukształtowanie terenu i  częste 
zalewanie posesji wybudowa-
no kanalizację burzową. Prace 
obejmowały również budowę 
ścieżki rowerowej, dokończenie 
brakującego chodnika. Koszt 
zadania to 1 022 484,86 zł, gdzie 
wykorzystaliśmy dotację Urzędu 
Województwa Mazowieckiego 
w  wysokości 440.288  zł. Wy-
konaliśmy przebudowę drogi 
Błędów – Jadwigów na odcinku 
o długości 2219 mb. Zmoderni-
zowaliśmy drogę we wsi Sadurki, 
gdzie koszt robót wyniósł ponad 
1 mln zł., a pozyskane dofi nanso-
wanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację tej 
inwestycji to ponad 800 tys. zł. 
Ponadto kupiliśmy ponad 3 tys. 
ton kruszywa wysokiej jakości za 
prawie 190 tys. zł, by utwardzić 
kilka odcinków dróg na terenie 
poszczególnych sołectw.
 Czy gmina w ubiegłym roku uczest-

niczyła w modernizacji dróg powia-
towych przebiegających przez jej te-
ren? Statystyki mówią, że przez teren 
gminy Błędów przebiega blisko 90 km 
dróg powiatowych.

 – Współpracujemy w tym te-
macie z władzami powiatu gró-
jeckiego i użytkownicy tych dróg 
są najlepszymi świadkami pozy-
tywnych wyników tej współpra-
cy. W ramach tzw. partnerstwa 
gmin z powiatem zmodernizo-
wane zostało blisko 3 km drogi 
powiatowej Nr 1627W Łęcze-
szyce–Błędów. Długość odcin-
ka przebudowanego na terenie 
gminy Błędów wynosi 550 mb. 
Roboty obejmowały również 
odnowienie rowów, utwardze-
nie poboczy. Koszt inwestycji 
ze strony gminy to zaledwie… 
34 tys.  zł. Wyjaśnię, że w  mię-
dzyczasie zaakceptowany został 

wniosek o  dofi nansowanie in-
westycji powiatowej z funduszy 
województwa mazowieckiego. 
W efekcie jako partner przedsię-
wzięcia wyłożyliśmy z budżetu 
kwotę naprawdę szokująco ni-
ską. 
 Gmina Błędów otrzymała w ubiegłym 

roku wsparcie fi nansowe z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak 
zamierzacie państwo wykorzystać te 
pieniądze?

– Z  Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych otrzymali-
śmy 3,2 mln zł. Przeznaczamy 
je na realizację bardzo potrzeb-
nych inwestycji, a  są to: budo-
wa oczyszczalni ścieków BIO-
FIT  300  NST w  miejscowości 
Bielany, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, przebudo-
wa drogi gminnej wraz z budo-
wą sieci kanalizacji deszczowej 
we wsi Wilków Drugi oraz na 
termomodernizację budynku 
szkoły podstawowej w Lipiu.
 Wspomniał pan o działaniach z za-

kresu życia społecznego i kultural-
nego gminy, na które w 2020 roku na 
pewno pandemia miała wpływ, ale 
były podejmowane i zrealizowane. 
Proszę wymienić kilka z nich.

 – W czerwcu 2020 roku pod-
pisałem sześć umów z  woje-

wództwem mazowieckim na 
udzielenie pomocy fi nansowej 
ze środków własnych budżetu 
województwa w  ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2020. 
Dzięki temu udało się zrealizo-
wać sześć inwestycji w zaledwie 
trzy miesiące. Wybudowano 
kontener gospodarczy we wsi 
Dańków, plac zabaw we wsi Ja-
dwigów, ułożono chodnik we wsi 
Trzylatków Duży, zagospodaro-
wano plac przy ujęciu wody we 
wsi Głudna, wykonano remont 
w  dwóch świetlicach wiejskich 
znajdujących się w  budynkach 
OSP: Lipiu i  Wilkowie. Łącznie 
na wymienione inwestycje uzy-
skano dofi nansowanie w  kwo-
cie 60 tys. zł. Prace przebiegły 
sprawnie dzięki zaangażowaniu 
sołtysów i  strażaków OSP. Po-
nadto przekazaliśmy 18 note-
booków z  oprogramowaniem 
o wartości prawie 60 tys. zł szko-
łom podstawowym w Błędowie, 
Gołoszach, Lipiu i  Wilkowie. 
Komputery zakupione zostały 
w ramach projektu grantowego 
pn. „Zdalna szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdal-
nego” ze środków Ministerstwa 
Cyfryzacji. Zadbaliśmy też o wy-
posażenie strażaków OSP w nie-
zbędne, w  czasie pandemii, ar-
tykuły ochronne. W warunkach 
obostrzeń pandemicznych swoje 
zadania starały się wykonywać 
np. koła gospodyń wiejskich. 
Wspieraliśmy każdą działalność 
organizacji i  stowarzyszeń, za-
chowując wszelkie środki bez-
pieczeństwa, mające na uwadze 
zdrowie naszych mieszkańców. 
Dodam, że dziś, gdy rozpoczęta 
została akcja szczepień prze-
ciwko COVID-19, gmina oferuje 
pomoc w jej sprawnym przepro-
wadzeniu.
 Panie wójcie, rozpoczął się 2021 rok. 

Z jakimi uczuciami go pan przywitał?
 – Na pewno z nadzieją, że bę-

dzie „łagodniejszy” niż miniony, 
ale też ze świadomością, że cze-
kają nas kontynuacja przyjętej 
polityki w  gminie i  nowe wy-
zwania.
 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Mirosław Jakubczak – wójt gminy Błędów

Zmodernizowana ul. Długa w Błędowie

Przebudowana droga powiatowa na trasie Łęczeszyce –Błędów

Nowy plac zabaw dla dzieci w Jadwigowie
Wójt Mirosław Jakubczyk i sekretarz gminy Jacek Adamski 
przekazali strażakom OSP artykuły niezbędne w czasie pandemii

wykonaliśmy prace moderniza-
cyjne ulicy Długiej w Błędowie. 
Inwestycja realizowana była 
w  ramach Funduszu Dróg Sa-
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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

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

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja solidności. Zadzwoń 
już dziś! Całodobowe usługi adresujemy do fi rm, biur, rodzin i singli. Szyb-
kie, sprawne, tanie i  bezpieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także 
z windami. Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie ustalonej 
ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: punktualność i dostęp-
ność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U Nikosia” Janusz Monczyński dzia-
ła od 2012 roku. Dysponuje pojazdami 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 Sejmu RP w Warsza-
wie. 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: 

U NIKOSIA
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 07. 01.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.2.6.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 
i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 703)

orzekam

zmienić decyzję Starosty Lipskiego z dnia 14.10.2020 r. znak: BOŚ 6620.2.2019 udzieloną Gmi-
nie Solec w związku z ustaleniem mienia gromadzkiego na terenie miejscowości Dziurków, 
w ten sposób, że:
1.  w pkt. I w tabeli wykreśla się działkę o nr. ewid. 1225 pow. 0,0785 ha (pkt 23 tabeli),
2.  w pkt. I tabeli zmienia się powierzchnię działki o nr. ewid. 192/2 z „0,64 ha” na „0,064 ha” 

(pkt 5 tabeli),
3.  w pkt. I tabeli zmienia się powierzchnię działki o nr. ewid. 193/2 z „0,71 ha” na „0,5752 ha”,
4.  w pkt. I w tabeli zmienia się powierzchnia ogólna z „7,7485 ha” na „6,9592 ha”,
5.  treść pozostałych punktów decyzji znak: BOŚ 6620.2.2019 pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Dziurków, 
gm. Solec nad Wisłą oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Solec nad Wisłą oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 7 dni, a także zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta i gminy, powiatu oraz w prasie lokalnej.

Czy powrócą 
rekonstrukcje?
Inscenizacje historyczne to były wydarzenia, które gro-
madziły tłumy widzów. Czy jeszcze powrócą? Czy będzie-
my mogli znów przeżywać potyczki Powstania Stycz-
niowego i żołnierzy Września 1939 roku? Barwne szarże 
kawalerii z różnych epok i bitwę pod Grunwaldem?

Zakaz zgromadzeń pozbawił 
nas wielu przyjemności. Pozo-
stały wspomnienia. Tak jak te 
z inscenizacji walk w Powstaniu 
Styczniowym, organizowanych 
przez wiele lat w Muzeum Wsi 
Radomskiej i reżyserowanych 
oraz prowadzonych przez Prze-
mysława Bednarczyka. Radom-
ski skansen pękał w tym dniu 
w szwach, a po polach uganiali 
się krakusi i dragoni, czyli uła-
ni z Radomskiego Szwadronu 
11. Pułku Ułanów Legionowych 
i Szwadronu Ziemi Kozienickiej 
w barwach 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich. Barwnie umun-
durowaną piechotę odgrywali re-

konstruktorzy z całej Polski. Wi-
dowiska trwały ponad godzinę i, 
daję słowo, było na co popatrzeć. 

Czy były to jednak tylko wi-
dowiska? Nie. Niosły ze sobą 
o wiele szerszy przekaz. Przede 
wszystkim, w atrakcyjnej for-
mie, uczyły nas historii. Przypo-
minały wydarzenia i bohaterów 
tamtych dni: Mariana Langiewi-
cza i  Dyonizego Czachowskie-
go. Opowiadały o wielu innych, 
zapomnianych dziś bohaterach. 
I, co chyba najważniejsze, przy-
ciągały tysiące widzów, spragnio-
nych tych corocznych widowisk 
odgrywanych w rocznicę Powsta-
nia Styczniowego.   JaL

Zmarł redaktor 
Jerzy Madejski

 Pogrążonej w smutku Rodzinie Jurka Madejskiego 

 Żonie, Synowi, Synowej i Wnukom

wyrazy serdecznego współczucia przekazują

 przyjaciele z redakcji Tygodnika Radomskiego

Urodził się w 1942 r. Był absolwentem 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ty-
tusa Chałubińskiego w Radomiu. Ukoń-
czył fi lologię polską na Uniwersytecie 
Łódzkim. Swoją działalność zawodową 
związał z Radomiem. Pracował w Urzę-
dzie Miasta Radomia m.in. na stano-
wisku kierownika Wydziału Kultury. 
Był człowiekiem bardzo żywotnym. 
Działalność dziennikarską rozpoczął 
w redakcji „Echa Skórzanych” – gaze-
cie wydawanej przez Radomskie Zakła-
dy Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. 
Przez wiele lat pracował w  „Słowie 
Ludu”, później związał się z naszym ty-
godnikiem. Zajmował się nie tylko re-
porterką, ale i publicystyką; pisał repor-
taże poświęcone rodzinnemu miastu, 
przeprowadzał wywiady z ciekawymi 
ludźmi, pisywał książki. Przez kilkana-
ście ostatnich lat szefował wydawanej 
przez Wyższą Szkołę Handlową „Gaze-
cie Radomskiej”. Był członkiem Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP.

Pogrzeb red. Jerzego Madejskiego odbędzie się w piątek, 29 stycznia, o godz. 13.00. 
W radomskiej katedrze odprawiona zostanie msza św. pogrzebowa, 
a potem urna z prochami spocznie na cmentarzu w Wojciechowie.

Krakusi pod dowództwem Pawła Kibila
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Powstańcza piechota

Scena z walk z Moskalami
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 Już nie testy lecz szczepienia są największą nadzieją milionów 
Polaków w walce z siejącym postrach śmiertelnym koronawirusem. 
Pojawiła się ona wraz ze szczepionkami w końcówce 2020 roku. Nie 
tylko w regionie radomskim, jako pierwsi z jej dobrodziejstw sko-
rzystali medycy ratujący nasze zdrowie i życie. Na fotce dr Krzysztof 
Jakubowski z pionkowskiego szpitala.

 Ósmego stycznia nastąpiło w kościele katedralnym w Radomiu 
kanoniczne przekazanie urzędu przez ks. bpa Henryka Tomasika ks. 
biskupowi Markowi Solarczykowi, dotychczasowemu biskupowi po-
mocniczemu diecezji warszawsko-praskiej. Ks. bp Henryk Tomasik 
pełnił duchową posługę ordynariusza diecezji radomskiej przez 11 lat. 
Ingres ks. bpa Marka Solarczyka do katedry Opieki NMP w Radomiu 
odbył się 27 stycznia. Zakończył on proces przejmowania władzy ka-
nonicznej przez ks. bpa Marka Solarczyka jako nowego ordynariusza 
diecezji radomskiej. Więcej na:facebook.com/tygodnikradomski.

 Zamieszczona fotka prezentuje ciekawe oświetlenie rynku w Iłży, 
laureata konkursu pod nazwą „Rozświetlony Powiat 2020”. Jurorzy 
konkursu Starostwa Powiatowego w Radomiu wybrali najpiękniejsze 
dekoracje świąteczne w kategoriach: gmina, fi rma i właściciel domu. 
Iłża, jako gmina, okazała się bezkonkurencyjna! 

 Gmina Błędów, mimo pan-
demii zakończyła miniony 2020 
rok dobrymi wynikami. Zgodnie 
twierdzą wójt gminy Mirosław 
Jakubczak i  sekretarz gminy 
Jacek Adamski, że największą 
inwestycją ubiegłoroczną był de-
cydujący krok w celu oddłużenia 
gminy. I  to się udało. Rozmowy 
z radnymi zakończyła znamienna 
uchwała i pokaźna rata z budże-
tu przekazana na ten cel. Naj-
wyraźniej w Błędowie nie tylko 
partnerskie rozmowy wójta z se-
kretarzem dają pozytywne efekty. 

 Orkiestra Dęta Grandioso zwieńczyła miniony rok międzynarodowymi sukcesami w mistrzostwach 
i festiwalach on-line, organizowanych w Malezji i Tajlandii. Orkiestry Grandioso – duża i mała – nie 
wyjeżdżając z Radomia, wywalczyły w rywalizacjach złote, srebrne lub brązowe medale oraz wiele wy-
różnień. Uczestniczyły w Międzynarodowym Konkursie Mistrzowskim Orkiestr Marszowych w Malezji, 
XXIV Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Big Bandów – Łobez oraz w Konkursie Tahailand 
World Championships 2020. W tym ostatnim orkiestranci z Grandioso zajęli 7. i 6. miejsca, co w gronie 
76. konkurentów też jest nie lada sukcesem. Więcej na:  facebook.com/tygodnikradomski. 

 12 stycznia 1945 roku artyleryjską 
kanonadą na pozycje wojsk niemiec-
kich rozpoczęła się zimowa ofensywa 
Armii Radzieckiej i walczących w jej 
strukturach formacji I i II Armii Wojska 
Polskiego. Ruszyła m.in. z przyczółków 
frontowych: warecko-magnuszewskie-
go, puławskiego i  sandomierskiego. 
14 stycznia wojska te zaczęły przeła-
mywać hitlerowskie umocnienia fron-
towe i wyzwalać polskie miasta i wsie. 
15 stycznia wkroczyły m.in. do Grójca, 
Warki, Kozienic, Zwolenia, Lipska i in-
nych miejscowości. 16 stycznia – do 
Radomia, a 17 stycznia – wyzwoliły le-
wobrzeżną Warszawę. Dla uczczenia 
tych historycznych wydarzeń w wielu miejscowościach przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kom-
batanckich Wojska Polskiego, zrzeszający m.in. członków walczących wówczas na froncie wschodnim, 
złożyły wieńce i zapaliły znicze w miejscach pamięci. W Grójcu pod pomnikiem pamięci, a w Radomiu 
na cmentarzu przy ul. Warszawskiej, przy obelisku ku czci poległych żołnierzy radzieckich oraz na 
płycie Nieznanego Żołnierza przy kościele garnizonowym. Na zdjęciu – wieniec składają: Waldemar 
Kaczmarski przew. RM SLD w Radomiu i Patryk Fajdek – przewodniczący struktur organizacyjnych 
Wiosny w regionie radomskim. Więcej na:  facebook.com/tygodnikradomski. 

PO(D)GL ĄDY

Nadzieja w szczepionce

Partnerskie rozmowy

Grandioso zwieńczyła rok sukcesami

W 76. rocznicę wyzwolenia

Iłża świetlną stolicą powiatu

Nowy ordynariusz diecezji


