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RADOMSKIE OBCHODY 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Z udziałem parlamentarzystów, władz miasta 
i województwa, radnych, służb mundurowych, 
przedstawicieli organizacji społecznych i 
kombatanckich oraz młodzieży z radomskich 
szkół, odbyły się obchody 103. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęła je msza św. w ka-
tedrze, po której uczestnicy 
uroczystości przeszli na Rynek, 
pod pomnik Czynu Legionów. 
Wiceprezydent Radomia Jerzy 
Zawodnik w swoim wystąpieniu 
przypomniał, że Radom i rado-
mianie odegrali w wydarzeniach 
sprzed 103 lat szczególną rolę.

– Zanim 11 listopada Józef Pił-
sudski odebrał z rąk Rady Regen-
cyjnej władzę nad wojskiem, co 
czcimy dziś jako początek wol-
ności i niepodległości, Radom był 
już niepodległy od 10 dni. Stało 
się tak za sprawą obywateli mia-
sta, którzy 2 listopada 1918 roku 
wzięli swój los we własne ręce, 
rozbrajając austriacki garnizon, 
przejmując władzę i  powołując 
tzw. Republikę Radomską. Tym 
samym nasze miasto stało się 
jednym z  pierwszych wolnych 
od zaborcy miast w  Królestwie 
Polskim. Radom 1918 roku był 
i  jest przykładem, jak w posza-

nowaniu demokratycznych praw 
wszystkich stanów i  grup spo-
łecznych, można budować wspól-
notę – mówił wiceprezydent.

Jerzy Zawodnik nawiązał także 
do aktualnej sytuacji na polsko-
-białoruskiej granicy. – Wyra-
żając wielki szacunek dla odpo-
wiedzialnej i trudnej pracy służb 
stojących dziś na straży granicy 
z Białorusią, szczególnie mocno 
doceniamy też naszą obecność 
w  Unii Europejskiej i  NATO. 
Polska nie jest w  Europie osa-
motniona. Jest silna siłą swo-
ich międzynarodowych sojuszy. 
A  naszym wspólnym obowiąz-
kiem jest troska o  ich trwałość 
i  poszanowanie, leżących u  ich 
podstaw, wspólnych wartości – 
powiedział wiceprezydent.

Podczas uroczystości został 
odczytany Apel Poległych oraz 
zostały złożone kwiaty pod po-
mnikiem Czynu Legionów.

 UM Radom
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www.kazanow.pl

Razem znaczy 
więcej…

REKORDOWE WSPARCIE
Gmina Kazanów otrzymała 

rekordowe wsparcie fi nansowe 
w ramach Rządowego Programu 
Polski Ład! Wynosi ono 9 mln 
275 tys. zł. 

Przyznane środki mają być 
przeznaczone na infrastrukturę 
drogową, poprawę efektywności 
energetycznej w  trzech budyn-
kach użyteczności publicznej 
oraz na rozbudowę i  moderni-
zację instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych. Władze samorządowe 
gminy Kazanów dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu, którzy przychylnie 
spojrzeli na potrzeby gminy, ob-
darzyli ją zaufaniem i tak ogrom-
nym wsparciem fi nansowym.

Na kanalizację i wodociągi 
Ważne rządowe dofi nansowa-

nie w kwocie 3.104.327 zł prze-
znaczone jest na inwestycje z za-
kresu kanalizacji i wodociągów. 
Kwota ta zasili budżet gminy 
już w  tym roku, a  wydatkować 
będzie mogła te środki do roku 
2024. W przyznaniu tego wspar-
cia fi nansowego pomagali wła-
dzom gminy parlamentarzyści 
ziemi radomskiej.

Najlepsi w spisie 
powszechnym 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
jako Gminny Komisarz Spisowy 
aktywnie uczestniczyła w  pro-
mowaniu Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021. Trwał on od 1 kwiet-
nia do 30 września br. Powołane 
Gminne Biuro Spisowe zostało 
zgłoszone do Konkursu o  na-
zwie „Masz Wpływ na Wynik”. 
Podczas spotkania sumującego 
organizację i  przebieg Naro-
dowego Spisu Powszechnego, 
jego uczestnicy dowiedzieli się, 
że laureatem konkursu w  wo-
jewództwie mazowieckim jest 
Gmina Kazanów, czytaj także 
JEJ MIESZKAŃCY. Konkurs miał 
na celu zachęcić i zmotywować 
wszystkie gminy oraz poczynić 
takie działania, by przez internet, 
w ustalonym terminie 14 dni, wy-
pełniło formularze spisowe jak 
najwięcej internautów i  prawi-
dłowym kliknięciem przesłało je 
pod wskazany adres. Wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka wraz z pracowni-
kami Gminnego Biura Spisowego 
robili wszystko, co było możliwe, 
żeby poprawić wynik spisowy. 
Nawet przez chwilę nie pomy-
śleli, że przyczyniają się do tak 
dużego sukcesu Gminy Kazanów. 
Wojewódzkie Biuro Spisowe po-

informowało, że gmina Kazanów 
wykazała się najwyższym przy-
rostem osób spisanych w  zgło-
szonym terminie. W  nagrodę 
za skuteczne zaangażowanie 
organizatorów spisu i  samych 
mieszkańców, gmina-laureatka 
otrzyma atrakcyjne zestawy ma-
teriałów edukacyjnych dla dzieci 

w  wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym. 

Gmina Kazanów licząca nie-
wiele ponad 4600 mieszkańców 
udowodniła, że potrafi . To dzięki 
zaangażowaniu Pani Wójt, pra-
cowników GBS oraz mieszkań-
ców osiągnęła taki sukces. Jest 
to dowód na to, że mała gmina 

może dużo więcej, niżby się mo-
gło wydawać.

Pani wójt powiedziała na oko-
liczność sukcesu: – Serdecznie 
dziękuję wszystkim za udział 
w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 r. 
To cenne i  budujące, że społe-
czeństwo gminy Kazanów ma 
świadomość jak ważnym bada-
niem statystycznym jest Naro-
dowy Spis Powszechny. Po raz 
kolejny okazało się, że razem 
możemy więcej! Słowa uznania 
dla Członków Gminnego Biura 
Spisowego, dla wszystkich osób 
zaangażowanych w spis oraz ca-
łej społeczności lokalnej gminy 
Kazanów – DZIĘKUJĘ! 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
poinformowała o  badaniach 
kontrolnych, które będą pro-
wadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny w dniach od 12 do 
24 listopada br. Mają one na celu 
oszacowanie tzw. błędu pokry-
cia, co jest podstawowym sposo-
bem oceny danych uzyskanych 
w ramach NSP 2021. Ankieterzy 
będą kontaktować się z telefonu 
nr 22  828 88 88 z  pełnoletnią 
osobą, która w spisie była pierw-
szym respondentem. W trakcie 
wywiadu padną pytania doty-
czące m.in. miejsca zamieszka-
nia w dniu 31 marca 2021 r., po-
ziomu wykształcenia, własności 
mieszkania, sposobu realizacji 
spisu itp. Udział w badaniu jest 
obowiązkowy. To nic nie kosztu-
je, a dostarczy GUS-owi cennych 
informacji.

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 

„Cyfrowa Gmina”
8 listopada w Miejskim Domu 

Kultury w  Iłży Wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka uczestniczyła 
w  spotkaniu informacyjnym 
organizowanym przez Janusza 
Cieszyńskiego – sekretarza stanu 
ds. cyfryzacji w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. W zebraniu 
udział wzięli: wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz 
oraz posłanki Anna Kwiecień 
i Agnieszka Górska. Gmina Kaza-
nów została wyróżniona czekiem 
na kwotę 134  250 zł w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020.

 Sprzęt dla OSP
Wicemarszałek województwa 

mazowieckiego Rafał Rajkowski 
przekazał gminie Kazanów sprzęt 
dla miejscowej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, zakupiony wspólnie 
z Województwem Mazowieckim 
w ramach pomocy fi nansowej na 
wyposażenie OSP. Jednostka OSP 
Kazanów otrzymała następujący 
sprzęt: schodek z klinem Lukas – 
2 sztuki, zestaw podkładów i kli-
nów, parawan ochronny GTO30, 
radiotelefon HYT HYTER, stojak 
hydrantowy, kurtynę wodną 52, 
prądownicę pianową PP2, kom-
plet filarów ostrzegawczych 
oraz 4 butle kompozytowe do 
aparatów powietrznych. Zakupu 
dokonano przy zaangażowaniu 
środków Województwa Mazo-
wieckiego i Urzędu Gminy w sto-
sunku 50%/ do 50%.

Cenny sprzęt przekazał wicemarszałek Rafał Rajkowski

Cyfrowa Gmina Kazanów
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Program LIFE 
bliski fi nału

Finisz robót na zbiorniku Borki

Przypomnijmy, że Radom jest pierwszym miastem 
w Polsce i jedynym w Europie środkowo-wschodniej, 
któremu Komisja Europejska przyznała w 2015 roku 
sumę 5 mln 834 tys. euro. Było to wyróżnienie otrzy-
mane za zgłoszony do konkursu wniosek pt. „Adapta-
cja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospo-
darkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. 

Konkurs został ogłoszony 
w ramach Programu LIFE przed 
Paryską Konferencją Klimatycz-
ną ONZ i  dotyczył zgłaszania 
projektów przeciwdziałających 
szkodliwym skutkom zmian kli-
matycznych. Partnerami i koor-
dynatorami odpowiedzialnymi 
za wdrożenie projektu zostali: 
Wodociągi Miejskie Sp. o.o., Uni-
wersytet Łódzki i  warszawska 
fi rma FPP ENVIRO Sp. z o.o. 

Prezes Wodociągów Miejskich 
Leszek Trzeciak informował 
wówczas, że w kosztach realizacji 
zadania o wartości 24 291 746 zł, 
gdyż powiększonego o  środki 
krajowe, poza Komisją Europej-
ską (60%) uczestniczą: Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
(27%) i Miasto Radom (13%). Oka-
zało się, że opracowanie koncep-
cji i dokumentacji tego zadania 
inwestycyjnego wymaga czasu. 
Było bowiem częścią szerszego 
projektu obejmującego nie tylko 
zbiornik Borki, lecz także dolinę 
rzeki Mlecznej (przywrócenie 
jej naturalnego biegu) i  jej do-
pływów m.in. rzekę Cerekwian-
kę z  jej polderami zalewowymi 
oraz inne potoki, strugi i kanały 
(otwarte i kryte). Wśród nich np. 
Potok Północny czy kryty kolek-
tor AO (uszczelnienie), zasilający 
wodą zbiornik Borki. 

Realizacja głównego zadania 
projektu ,,Adaptacja do zmian 
klimatu poprzez zrównoważoną 
gospodarkę wodą w przestrzeni 
miejskiej Radomia” rozpoczęła 
się jesienią 2018 roku i w rejonie 
zbiornika Borki trwała do poło-
wy tego roku. Obszar tej inwesty-
cji obserwowany był nadal w cza-
sie napełniania zbiornika wodą 
i  zmniejszania powierzchni lu-
stra zbiornika w czasie likwida-
cji spostrzeżonych wad. Badania 
prowadzi się także pod kątem 
czystości wody, jej natleniania, 
przywracania w zalewie bioróż-
norodności biologicznej flory 
i  fauny oraz w  celu ujawniania 
ewentualnych przecieków. Jed-
nocześnie prowadzone są roboty 
uzupełniające, w celu osiągnięcia 
założonych parametrów.

O opinię na temat już uzyska-
nych rezultatów dotychczaso-
wych obserwacji poprosiliśmy 
Michała Zdybiewskiego, specja-

listę zajmującego się w Wodocią-
gach Miejskich projektem LIFE.

– Do uzyskania w  miarę peł-
nych informacji potrzeba co naj-
mniej roku, czyli pełnego sezonu. 
Zbiornik został odebrany pod ko-
niec czerwca. Ze względu na wa-
kacje, aktualne stały się rekreacja 
i  kąpiele. A  że w  połowie maja 
rozpoczął się okres intensyw-
nych opadów, zbiornik do końca 
czerwca w naturalny sposób się 

przepłukał. Badania wody prze-
prowadzone w  czerwcu dowio-
dły, że jest poprawa jej jakości, 
m.in. naświetlenia i dotlenienia. 
Zbadaliśmy jaka woda wpływa do 
głównego zbiornika ze stawów 
kolmatacyjnvch, a  jaka z  tegoż 
zbiornika do koryta Mlecznej. 
Dowiedzieliśmy się, że woda ze 
stawów zbyt szybko przedostaje 
się do zbiornika głównego i  ta 
wada już została usunięta. Po  se-

zonie letnim obniżyliśmy lustro 
wody w zbiorniku, by z kolei do-
szczelnić jaz główny. Przy jazie 
kozłowym zaistniała potrzeba 
większego przepływu wody usu-
wającego niekorzystne skutki jej 
zastoju. Jeżeli chodzi o zarybie-
nie zbiornika, to nie nastąpiło 
powrotne przeniesienie ryb, lecz 
Polski Związek Wędkarski zasilił 
zbiornik Borki młodym naryb-
kiem różnych rodzajów ryb. Sku-
teczność przepławki sprawdzimy 
najlepiej w czasie wiosennego tar-
ła i towarzyszących mu wędrówek 
ryb. Żaby pojawiły się w stawach 
kolmatacyjnych, a  latem dawały 
o sobie znać charakterystycznym 
rechotem. Wracając do jakości 
wody. W  ustalonych terminach 
była ona prowadzona przez rok 
poprzedzający rozpoczęcie inwe-
stycji w zbiorniku Borki i podob-
nie dzieje się teraz.

Zapytany o zmiany w korycie 
rzeki Mlecznej i  jej dopływach 
w  granicach miasta Radomia, 
Michał Zdybiewski powiedział 
między innymi: – Rzeka Mlecz-
na przepływa przez zbiornik 
Borki. Spływ wody jej oczysz-
czonym korytem przed ujściem 
do zbiornika i dalszym spływem 
w kierunku Radomki jest regu-
lowany przez fachowców zarzą-
dzających tym zbiornikiem. Po 
zakończeniu robót meandrujące 
koryto Mlecznej było wyraźnie 
widoczne. Natura przywróciła 
jednak okalającą go różnorod-
ność biologiczną. Powróciły też 
bobry, by zgodnie z wrodzonym 
nawykiem powalać podgryza-
niem nawet okazałe drzewa. Spa-
cerując urządzonymi bulwarami 
możemy spostrzegać te zmiany. 
Na Cerekwiance przywróciliśmy 
rolę polderów jako regulatorów 
spływu wody tą rzeką. Pierw-
szy polder gromadzi wodę stale, 
utrzymując dzięki temu życie 
biologiczne. Dwa następne za-
pełniają się wodą okresowo w po-
rach deszczowych.

Budowa zbiornika 
nad Potokiem Północnym

Zbiornik retencyjny nie był 
w rozumieniu terminu realizacji 
zadaniem pierwszoplanowym 
programu LIFE, ale uważanym 
za potrzebny, choć trudny w wy-

Początek napełniania zbiornika na Borkach

konaniu z uwagi na położenie te-
renu w pobliżu szlaku kolejowe-
go. Zdawały sobie z tego sprawę 
Wodociągi Miejskie. Prezes Za-
rządu Leszek Trzeciak, jesienią 
2017 roku, mówił: – Najbardziej 
skomplikowanym zadaniem 
z  uwagi na tory kolejowe pro-
wadzące w kierunku Warszawy 
i Dęblina będzie adaptacja tere-
nu zalewowego na Potoku Pół-
nocnym.

Specjalista Michał Zdybiewski 
zauważa, że prace moderniza-
cyjne odcinków linii kolejowych 
utrudniało pozyskanie gruntów 
pod zbiornik przeciwpowo-
dziowy Nad Potokiem. Dopiero 
9  września wykonawca robót 
mógł wejść na plac budowy. Do-
datkowej ochrony przed skutka-
mi podtopień wody gromadzonej 
w zbiorniku retencyjnym wyma-
gają skarpy torowisk wymienio-
nych odcinków zmodernizowa-
nych linii kolejowych. Ponadto 
zaistniała konieczność przeło-
żenia przebiegających przez ten 
teren sieci kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, czy gazowej. Do-
piero po wykonaniu tych prac 
rozpoczną się wykopy pod nieckę 
zbiornika. Zbudowana zostanie 
też droga dojazdowa.

Zachodni brzeg zbiornika 
będzie przebiegał wzdłuż ulicy 
Olsztyńskiej. Zgodnie z  podpi-
saną wcześniej umową z  wy-
łonionym w  przetargu wyko-
nawcą, czyli konsorcjum, które 
tworzą – Zakład Usług Wodno-
-Melioracyjnych i  Rekultywacji 
w Sandomierzu oraz Inżynieria 
Wodna Końskie s.c. Firmy te 
rozpoczęły już realizację za-
dania. Powierzchnia zbiornika 
przeciwpowodziowego nad Po-
tokiem Północnym będzie mieć 
dwa hektary. Sporo czasu zajęło 
wykonawcy oczyszczenie terenu 
przyszłego zbiornika z  dzikich 
krzaków. Na realizację zada-
nia wykonawca ma 9 miesięcy, 
a koszt sięga 7 milionów złotych. 
W zamierzeniu jest budowa ko-
lejnego zbiornika retencyjnego 
o kilkuhektarowej powierzchni, 
do którego będą odprowadzone 
wody m.in. z obszaru budowane-
go lotniska i otaczającej go przy-
szłej infrastruktury usługowej. 

W samym Radomiu teren nad 
Potokiem Północnym jest gęsto 
zabudowany. W wielu miejscach 
infrastruktura sięga koryta tego 
potoku. Nie ma miejsca nawet 
na ścieżki. Już budowany obec-
nie zbiornik spełni rolę regula-
tora przepływu wody w Potoku 
Północnym przez miasto, zanim 
wpłynie ona do rzeki Mlecznej.

Ważną sprawą w  realizowa-
nym programie LIFE są zadania 
edukacyjne i  demonstracyjne. 
W  wielu miejscach naszego 
miasta zrealizowane są przy-
kłady małej błękitno-zielonej 
infrastruktury takie jak niecki 
chłonne, czy zielone przystanki 
autobusowe. Jest to jednak temat 
wymagający odrębnego potrak-
towania. 

 (M.K.)

Gospodarska wizyta nad zalewem

Zalew Borki w listopadzie

Roboty nad Potokiem Północnym
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60 lat „tysiąclatki”
czyli jubileusz PSP nr 33
Obchody jubileuszu, szczególnie tak szacownego, to czas wspomnień, refl eksji 
i sentymentalnych wzruszeń. Na mnie osobiście największe wrażenie wywarły stare 
ławki szkolne, eksponaty w Izbie Pamięci. Może któraś z nich stała w mojej klasie?

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta odprawiona w  kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Świa-
ta. Zasadnicza część jubileuszo-
wego święta miała miejsce już 
w szkole. Wśród zaproszonych 
gości na trybunie honorowej 
zasiedli przedstawiciele władz 
samorządowych, m.in. wice-
prezydent Radomia Katarzyna 
Kalinowska, przedstawiciele 
władz oświatowych, dyrektor 
Delegatury Mazowieckiego Ku-
ratorium Oświaty Wojciech Na-
lberski oraz dyrektor Wydziału 
Edukacji Agnieszka Grabska 
oraz duchowieństwa z  ks. bp. 
Henrykiem Tomasikiem na 
czele.

– Sześćdziesiąt lat funkcjo-
nowania szkoły. Jeden budy-
nek i wciąż ta sama nazwa. To 
nie jest banalna rzecz. Wiele 
pokoleń absolwentów, wielu 
pracowników. Wiele marzeń 
i przyjaźni. Mniejsze lub więk-
sze porażki, ale przede wszyst-
kim poczucie dobrze spełnio-
nych licznych obowiązków 
i  realizacja zawsze stawianych 
celów, tych najważniejszych 
wynikających z  funkcji szkoły. 
Celów dydaktycznych i wycho-
wawczych. Od Lachtary do Ka-
walerów Uśmiechu. Od czasów 
trudnych, totalitarnych do cza-
sów wolności i  nieskrępowa-
nego rozwoju. Dziś odczuwam 
ogromny zaszczyt stając przed 
państwem i  mówiąc o  historii 
oraz dokonaniach szkoły – po-
wiedział między innymi dyrek-
tor szkoły Andrzej Tomczyk.

– Jubileusz to czas reflek-
sji, wspomnień i  podziękowań 
– powiedziała wiceprezydent 
Katarzyna Kalinowska. – Z  ca-
łego serca dziękuję wszystkim 
pracownikom, którzy włożyli 
ogromny wkład w wychowanie 
młodych, kolejnych pokoleń 
radomian. Rozwój młodych ra-
domian to fundament rozwoju 
naszego miasta. PSP nr 33 to 
szkoła, która nierozerwalnie 
związana jest krajobrazem 
naszego miasta, ale to przede 
wszystkim szkoła, która ma 
ogromny wkład w  rozwój Ra-
domia. Placówkę opuścili ab-
solwenci, którzy dzisiaj piastu-
ją bardzo ważne urzędy, robią 
zawrotne kariery w  sektorze 
publicznym, ale wszystkich ich 
łączy jedno, ciepłe, miłe wspo-
mnienia z  czasów kiedy byli 
uczniami tej szkoły. W  ciągu 
60 lat zmieniło się wiele, ale nie 
zmieniło się jedno, ta szkoła jest 
miejscem przekazywania wie-

Szkoła nr 33 im. Stanisława Lachtary (dziś Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu) była jedną z 1423 szkół wybudowanych w ra-
mach ogólnopolskiego programu „Tysiąc szkół na tysiąclecie 
państwa polskiego”. W Radomiu wg tego samego projektu 
wybudowano w tym samym czasie szkoły nr 7 przy ulicy Ty-
bla i nr 32 przy ulicy Jarzyńskiego.
1 września 1961 roku Szkoła Podstawowa nr 33 przy ówcze-
snej ulicy Zimnej (dziś Kolberga) rozpoczęła swoją działal-
ność edukacyjną. Od 1966 roku zaczęła w niej działać dru-
żyna harcerska imienia „Hubalczyków”. Jej druhowie w 1967 
roku złożyli pierwsze przyrzeczenie harcerskie do sztandaru 
szkoły. 

Dyrektor PSP nr 33 Andrzej Tomczyk zapoznał przybyłych gości z historią szkoły

Goście jubileuszowego święta na stojąco powitali sztandar szkoły

Chór szkolny spisał się doskonale

dzy, ale również nawiązywania 
przyjaźni i  budowania więzi – 
podkreśliła wiceprezydent.

Ostatnia część uroczystości 
należała do uczniów. W progra-
mie artystycznym zaprezen-
towanym przez chór i  szkolny 
zespół teatralny widzowie usły-
szeli szereg znanych utworów 
z tekstami zmodyfi kowanymi na 

potrzeby uroczystości. Były pio-
senki „Zbudujemy nowy dom”, 
„60 lat minęło” i  wiele innych. 
Publiczność bawiła się doskona-
le, a i wykonawcy chyba również, 
bo nie zabrakło uśmiechów na 
ich twarzach, a gromkie brawa 
nagrodziły ich trud włożony 
w przygotowanie jubileuszowe-
go występu.

Chór nauczycielski zaśpiewał „60 lat minęło”

Najmłodsi uczniowie zaprezentowali się bardzo godnie

Zbiorowy występ wszystkich artystów nagrodziły gromkie brawa na stojąco

Ślubowanie harcerskie w 1967 roku

Okruchy historii…



5GMINA KOWAL A

Finał budowy III etapu 
drogi w Kosowie

W  ostatnich latach gmina 
Kowala prowadzi intensywne, 
skuteczne działania poprawia-
jące infrastrukturę drogową. 
Dzięki temu już zwiększyło się 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego, polepszyła 
dostępność do posesji, gruntów 
rolnych i leśnych należących do 
mieszkańców oraz do obiektów 
użyteczności publicznej. We 
wrześniu br. zakończono robo-
ty budowlane 700-metrowego 
odcinku (etap III) drogi gminnej 
w Kosowie. 

Na realizację tej inwestycji 
gmina pozyskała dofinanso-
wanie, tym razem 130  000 zł 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego (dotacja wspierająca 
zadania z zakresu budowy i mo-
dernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych). 

Mając na celu dokończenie bu-
dowy całej drogi gminnej w Ko-
sowie, władze gminy wystąpiły 
o  kolejne dofi nansowanie, tym 
razem z  Rządowego Funduszu 
Polski Ład.

wstęgi, którego dokonali m.in.: 
wójt Dariusz Bulski, przewodni-
czący RG Dariusz Chruślak oraz 
sołtysi sołectw w  tym Maliszo-
wa – Krystyna Działak. Dzięki 
budowie świetlicy w Maliszowie 
mieszkańcy tej miejscowości zy-
skali miejsce do spotkań i zajęć 
aktywizacyjno-integracyjnych. 

Zakres wykonanych prac obej-
mował budowę świetlicy, zago-
spodarowanie terenu oraz mon-
taż zbiornika na nieczystości 
płynne. Koszt inwestycji wyniósł 
594 800,01 zł.

Sala gimnastyczna 
spełnieniem marzeń

Uroczystość otwarcia nowej 
sali gimnastycznej w  PSP im. 
Kornela Makuszyńskiego w Mło-
docinie Mniejszym rozpoczęła 
się symbolicznym zapaleniem 
znicza olimpijskiego, po czym 
nastąpiło powitanie przybyłych 
gości. Było ich wielu. Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego reprezentował 
wicemarszałek Rafał Rajkow-
ski, władze Gminy Kowala m.in. 
wójt Dariusz Bulski i jego współ-
pracownicy oraz radni gminy 
z  przewodniczącym Dariuszem 
Chruślakiem. 

 Na estradzie zaprezentowali 
się uzdolnieni uczniowie. Donio-
słym momentem uroczystości 
było tradycyjne przecięcie wstęgi 
i poświęcenie sali przez ks. prob. 
Emila Hebdę. 

Małgorzata Tomczyk – dy-
rektor szkoły podkreśliła, że 
wybudowanie nowej sali gim-
nastycznej to spełnienie marzeń 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Marzenie to spełniło się dzięki 
zaangażowaniu wielu ludzi, po-
czynając od marszałka Adama 
Struzika, wójta Dariusza Bulskie-
go i Rady Gminy Kowala.

Koszt inwestycji wyniósł około 
2,3 mln zł, z czego wkład Samo-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego to blisko 1,4 mln zł.

Ekologia w gminie 
W tym roku Gmina Kowala zre-

alizowała lub jest w trakcie realiza-
cji dwóch istotnych dla środowiska 
i mieszkańców projektów inwesty-
cyjnych. Wkrótce będzie urucho-
miony nowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Obiekt zlokalizowany w Kosowie 
przeznaczony jest do zbierania 
i  magazynowania odpadów do-
starczanych przez mieszkańców. 
Zbierane będą odpady: wielko-
gabarytowe, opony samochodo-
we, odpady zielone, budowlane 
i drewno z remontów, styropian, 
opakowania papierowe i tektura, 
szkło, tworzywa sztuczne (opako-
wania i inne), odzież i tekstylia, po-
pioły, odpady niebezpieczne, ZSEE 
w podziale na 16 frakcji odpadów. 
Znalazło się lokum na warsztat do 
prowadzenia drobnych napraw 
oraz miejsce na magazynowa-
nie przedmiotów do ponownego 
użycia, które przekazywane będą 
zainteresowanym mieszkańcom. 
Na terenie PSZOK umiejscowio-
no ścieżkę edukacyjną do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

Na realizację tej inwestycji 
Gmina Kowala – jako Lider pro-
jektu w  partnerstwie z  Gminą 
Wierzbica, pozyskała wsparcie 
ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko; Priory-
tet: II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu. 
Podobna Infrastruktura PSZOK 
zostanie uruchomiona także 
w Gminie Wierzbica. Całkowita 
wartość projektu pt. „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Kosowie 
i na terenie Gminy Wierzbica” to 
2 273 604,22 zł, z czego dofi nanso-
wanie UE wynosi 1 571 189,89 zł.

Termomodernizacje
Gmina Kowala pozyskała także 

środki unijne na realizację robót 

termomodernizacyjnych w czte-
rech budynkach użyteczności pu-
blicznej. W listopadzie powinny 
zakończyć się prace termomo-
dernizacyjne w PSP w Młodocinie 
Mniejszym. W  przyszłym roku 
ruszą prace termomodernizacyj-
ne w PSP Bardzice i PSP Mazow-
szany oraz w  budynku Urzędu 
Gminy Kowala-Stępocina. 

Wniosek pt. „Termomoder-
nizacja budynków użyteczności 
publicznej Gminy Kowala” uzy-
skał wsparcie w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
2014–2020 Działanie nr 4.2 Efek-
tywność energetyczna. Całkowity 
planowany koszt realizacji projek-
tu to 6 814 471,83 zł z czego ze środ-
ków unijnych w  formie dotacji 
Gmina Kowala pozyskała wspar-
cie w wysokości 3 997 960,02 zł.

Budowa remizy OSP 
w Kowali-Stępocinie
rozpoczęta!

4 listopada br. w  Kowali-Stę-
pocinie nastąpiło tzw. wbicie 
łopaty, rozpoczynając symbo-
licznie budowę remizy OSP. 
W  uroczystości uczestniczyli 
m.in.: Wicemarszałek Mazowsza 
Rafał Rajkowski, Wójt Dariusz 
Bulski i  jego współpracownicy, 
Sekretarz Alina Szczęśniak, Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Jan Fryszkowki, radna gminy 
Barbara Kołodziejczyk, Dyrektor 
WORD Radom Marcin Ciężkow-
ski, druhowie-ochotnicy, prezes 
fi rmy wykonującej inwestycję 
Dariusz Skawiński, a  także in-
spektor budowy Marian Wa-
chowicz. Inwestycja będzie re-
alizowana z  udziałem środków 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach inicjatywy 
„Instrument wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazo-
wieckiego”. Koszt robót budow-
lanych wyniesie 1 721 877,00 zł. 
60% tych kosztów pokryje pozy-

skana w br. przez Gminę Kowala 
dotacja udzielona przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 

Inwestycje z rządowym 
dofi nansowaniem 

 Gmina Kowala w I edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-
nych, realizowanego w  ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład, 
złożyła trzy wnioski aplikacyjne. 
Wsparcie fi nansowe pozyskane 
z tego programu zostanie prze-
znaczone na realizację następu-
jących projektów:

1. Budowa drogi gminnej 
m. Kosów, gm. Kowala – Etap IV; 

2. Dobudowa szatni oraz dwóch 
sal lekcyjnych w PSP im. J. Kor-
czaka w Kowali-Stępocinie. 

Dzięki ich realizacji możliwym 
stanie się połączenie miejscowo-
ści Kosów z  drogą powiatową 
nr 3558W trasa DK7, a PSP w Ko-
wali-Stępocinie zyska dwie nowe 
szatnie, toaletę dla uczniów, po-
mieszczenie gospodarcze, hol ze 
schodami, a na piętrze dobudo-
wanej infrastruktury dodatkowo: 
dwie sale lekcyjne, toaletę i hol 
komunikacyjny połączony z ist-
niejącym budynkiem szkoły.

Szacowany koszt realizacji 
obu inwestycji to 3 243 437,91 zł, 
z czego 2 926 804,43 zł stanowić 
ma wsparcie z Programu Inwe-
stycji Strategicznych. 

Rządowy Fundusz Polski Ład 
wspiera zrównoważony rozwój 
i nowe inwestycje m.in. w drogi, 
transport publiczny, kanalizacje, 
szkoły czy boiska. Kolejny nabór 
wniosków do programu plano-
wany jest na przełomie listopada 
i grudnia 2021 roku. 

Gmina Kowala złożyła w  ra-
mach I  edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych wniosek 
dotyczący także budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Jesz-
cze w  tym roku ma otrzymać 
5 186 000 zł na projekty kanali-
zacyjne, które będą realizowane 
w latach 2021–2024.

www.kowala.pl

Dla dobra 
mieszkańców

Otwarcie świetlicy 
w Maliszowie

We wrześniu otwarto świetli-
cę w Maliszowie. W uroczystości 
wzięli liczny udział mieszkańcy 
i zaproszeni goście. Przybyłych 
przywitał Przewodniczący Rady 
Gminy Kowala Dariusz Chru-
ślak. Poświęcenia nowego obiek-
tu dokonał ks. Dominik Idziak 
z parafi i św. Wojciecha w Kowa-
li-Stępocina. Wójt Dariusz Bul-
ski przybliżył zebranym historię 
powstania świetlicy oraz jej bu-
dowy. Podkreślił, jak ważne dla 
mieszkańców sołectwa Maliszów 
jest to miejsce i ile starań zosta-
ło włożonych, aby projekt został 
zrealizowany. Po przemówie-
niach uczestników uroczystości, 
nastąpiło tradycyjne przecięcie 

Nowy odcinek drogi gminnej 
w Kosowie

Tak prezentuje się budynek świetlicy w Maliszowie

PSZOK w miejscowości Kosów

Uroczyste symboliczne rozpoczęcie budowy remizy OSP w Kowali-Stępocinie
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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

KUPIĘ
MIESZKANIE
tel. 574 534 999
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 19.10.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.4.2021

D E C Y Z J A

 Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ciepielów 
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Kałków, 
gmina Ciepielów, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

• ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Kałków, gmina Ciepielów, powiat lipski, 
województwo mazowieckie, stanowi następująca nieruchomość:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Kałków, gm. 
Ciepielów oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciepielów oraz Sta-
rostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Ciepielów Kałków 576 0,56
Łączna powierzchnia: 0,56 ha

O G Ł O S Z E N I E
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 19.10.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.5.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ciepielów 
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Marianki, 
gmina Ciepielów, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

• ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Marianki, gmina Ciepielów, powiat lipski, 
województwo mazowieckie, stanowi następująca nieruchomość:

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

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Ciepielów Marianki 178 0,13
Łączna powierzchnia: 0,13 ha

O G Ł O S Z E N I E

Wspomnienie o Ryszardzie Filipskim
22 października br. zmarł Ryszard Filipski. Jego sztukę aktorską najlepiej scharak-
teryzował chyba Bogusław Linda: (…) to, co mnie tak drażni w polskich fi lmach, to 
fakt, że nikt tam nie gra normalnie, tylko grają, jakby grali nadal dla siódmego rzę-
du! Czyli to jest granie teatralne. Jedynym, który tego nie robił, był Ryszard Filipski. 
Wspaniały, niewykorzystany aktor.

Ryszarda Filipskiego pozna-
łem w  2007 roku w  Anielinie, 
podczas uroczystości rocznicy 
śmierci majora Hubala, nawią-
zaliśmy bliższy kontakt i można 
by powiedzieć, współpracę. Był 
konsultantem rozdziału mojej 
książki poświęconego fi lmowi 
„Hubal”, w  którym odtwarzał 
główną rolę. Nieco później prze-
żyłem coś, co utkwiło mi w pa-
mięci. W czasie kiedy w telewizji 
miał być nadawany fi lm „Hubal”, 
poprzedzony rozmową z  histo-
rykami, byłem na wyjeździe. Po-
prosiłem, żeby mi ktoś nagrał ten 
program. Dyskusja przeplatana 
była wstawkami z fi lmu. W cza-
sie oglądania zadzwonił telefon 
i  usłyszałem w  nim głos, który 
przed chwilą słyszałem z  tele-
wizora. Odebrało mi na chwilę 
mowę, zanim się odezwałem. To 
dzwonił Ryszard Filipski. 

Spotykałem się z  nim wielo-
krotnie. Między innymi na uro-
czystości w Zespole Szkół Zawo-
dowych im. Hubala w 2008 roku. 

To właśnie wtedy opowiedział 
nam jedną z mniej znanych aneg-
dot związanych z produkcją fi lmu: 

Mieliśmy kręcić scenę, w czasie 
której czytam rozkaz generała 
Kleeberga (...). Czekaliśmy na he-
likopter, bo scena miała być krę-
cona z góry. Gorąco. Pot się leje za 
kołnierz. Wjechaliśmy z oddzia-
łem do lasu, w  cień. Patrzymy, 
idzie jakaś babcia. Podjeżdżam 
do niej i pytam: „Babciu, Ruskich 
nie widzieliście?”. Babina podwi-
nęła kiecę i młodzieńcze lata jej 
się przypomniały, tak szybko wia-
ła. Państwo się śmiejecie. A teraz 
wyobraźcie sobie. Opowiedzia-
łem tę historyjkę w  Komitecie 

Partii i zapanowała tam grobowa 
cisza. Nikt się nawet nie uśmiech-
nął – dodał Ryszard Filipski.

W  czasie tej wizyty aktor 
otrzymał tytuł „Przyjaciela Ze-
społu Szkół Zawodowych im. 
Hubala” w Radomiu.

Ryszard Filipski miał w  swo-
jej karierze szereg wspaniałych 
kreacji. Tak pierwszo-, jak i dru-
goplanowych. Grał prostych żoł-
nierzy i  wodzów, a  nawet kró-
lów. Grał wachmistrza Sorokę 
w „Potopie” i króla Władysława 
Łokietka w „Znaku Orła”. Józefa 
Piłsudskiego w „Zamachu stanu”, 
Józefa Stalina i generała Stefana 
Roweckiego, a  nawet Mikołaja 
Kopernika w spektaklach Teatru 
Telewizji. Mógł zagrać w fi lmie 
o proteście robotników radom-
skich 1976 roku Krzysztofa Kie-
ślowskiego, „Krótki dzień pracy”, 
ale tu zrodził się problem.

Jak wspominała Hanna Krall, 
autor scenariusza fi lmu: 

Proponowałam, żeby sekreta-
rza zagrał Ryszard Filipski. To był 
okropny człowiek, ale wspaniały 
aktor. Kieślowski nie lubił Filip-
skiego, nie znosił jego poglądów, 

Program „Cyfrowa Gmina”
Niemal 4 miliony złotych przewidziano dla samorzą-
dów z województwa mazowieckiego w ramach progra-
mu „Cyfrowa Gmina”.

„Cyfrowa Gmina” to projekt 
skierowany do wszystkich gmin 
w Polsce, fi nansowany z Fundu-
szy Europejskich, w ramach pro-
gramu React-EU. W  pierwszym 
naborze, który ruszył 18  paź-
dziernika, mogły wziąć udział 733 
gminy z całej Polski. Kwota prze-
znaczonego dla nich wsparcia to 
ponad 178 milionów złotych. Na-
bór wniosków prowadzi Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa.

Minimalna wysokość dofi nanso-
wania dla jednej gminy to 100 000 zł, 
maksymalna – 2 000 000 zł. Trwa 
pierwszy nabór wniosków. Prowa-
dzi go Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Budżet całego programu to 
miliard złotych. Podczas spotkania, 
przedstawicielom samorządów zo-
stały wręczone symboliczne czeki.

Celem programu „Cyfrowa 
Gmina” jest wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji samorzą-
dowych oraz zwiększenie cy-
berbezpieczeństwa. Pandemia 
COVID-19 pokazała, że sprawne 
wykorzystywanie technologii 
cyfrowych przez samorządy ma 
kluczowe znaczenie dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców. 
Wiele urzędów szybko i sprawnie 
przeniosło swoje działanie do sie-
ci. Przygotowanie gmin do reali-
zacji tego typu działań nie zawsze 
jest jednak możliwe i nie zawsze 
odpowiada oczekiwaniom miesz-
kańców. Problemy są różne – cza-
sem to braki sprzętowe, czasem 
niewystarczające kompetencje 
cyfrowe urzędników.

 mazowieckie.pl

poza tym bał się, że Filipski siłą 
swojego talentu zjedna sympatię 
widza i  stanie się w  fi lmie kimś 
w rodzaju samotnego szeryfa, ob-
lężonego przez wrogi tłum. Wziął 
innego aktora.

I  Kieślowski miał rację. Woj-
ciech Żukrowski oceniając rolę 
Filipskiego w „Hubalu” napisał:

Ryszard Filipski i major Hubal

(…) tworzy postać znakomitą, co 
tu dużo gadać, nie pomniejszając 
znaczenia innych aktorów, fi lm 
stoi na nim. I tak powinno być.

Tego właśnie obawiał się 
Krzysztof Kieślowski w  fi lmie 
o robotnikach. Sympatia widzów 
mogłaby niezamierzenie stanąć 
po stronie sekretarza partii.

Dyplom „Przyjaciela ZSZ im Hubala w Radomiu” wręczyła Ryszardowi Filipskiemu 
ówczesna dyrektor Beata Jasek

Ryszard Filipski wśród uczniów radomskiego Hubala
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 W Radomiu tegoroczne uroczystości ku pamięci Zmarłych zostały poprzedzone hołdem oddanym 
Honorowym Obywatelom Radomia. Przewodnicząca RM Kinga Bogusz i prezydent Radomia Radosław 
Witkowski złożyli najpierw wieńce w miejscu upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku, to jest sanitariuszki Teresy Grodzińskiej i mjr. Józefa Marjańskiego. Rada Miejska nadała 
im tytuł Honorowych Obywateli Radomia w lutym tego roku.

 W  Sołtykowie koło Skaryszewa Ho-
spicjum Królowej Apostołów wznosi 
budynek dla podopiecznych. Jego koszt 
sięga ponad 60 mln zł. Budowa jest za-
awansowana. Prowadzący hospicjum ks. 
Marek Kujawski czyni starania o wsparcie 
finansowe umożliwiające dokończenie 
pożytecznego obiektu. Ostatnio uzyskał 
je od samorządów powiatu radomskiego. 
W siedzibie starostwa podpisano umowę 
potwierdzającą przekazanie środków z bu-
dżetu tegorocznego. Podpisali ją: starosta 
radomski Waldemar Trelka, wicestarosta 
Krzysztof Kozera, wójtowie gmin – Ewa 
Markowska-Bzducha (Wolanów), Paweł 
Dziewit (Gózd) i  Piotr Leśnowolski (Je-
dlnia-Letnisko) oraz ks. Marek Kujawski. 
Zrobili dobry początek wspólnego dzieła, 
które w  założeniu obejmie także dalsze 
samorządy oraz innych darczyńców.

 Radomska Nekropolia Firlej, niczym warszawskie Palmiry, jest 
miejscem upamiętnienia tysięcy ofi ar mordów dokonanych przez 
niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. W tej zabytko-
wej części cmentarza spoczywa kilkanaście tysięcy nie tylko miesz-
kańców Radomia, lecz także Kielc, Ostrowca, Starachowic, a nawet 
Częstochowy, czyli miejscowości podporządkowanych wówczas wła-
dzy okupacyjnego dystryktu Radom. O patriotach spoczywających 
w Nekropoli Firlej pamiętają i dbają władze samorządowe Radomia, 
organizacje kombatanckie, harcerze oraz obecni mieszkańcy miasta, 
oddający cześć zmarłym członkom swoich rodzin i przyjaciołom.

 Jak już pisaliśmy na stronie  4, w tym roku radomska Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu obcho-
dziła wspaniały jubileusz sześćdziesięciolecia. Z tej okazji wicepre-
zydent Radomia Katarzyna Kalinowska przekazała dyrektorowi tej 
szacownej placówki Andrzejowi Tomczykowi okolicznościowy gra-
wion i gratulacje od władz miasta oddający cześć zmarłym członkom 
swoich rodzin i przyjaciołom.

 W Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania dzielnych 
strażaków-ochotników z województwa mazowieckiego, którzy nie-
pełniąc służby, pospieszyli z pomocą ofi arom wypadków drogowych. 
Na miano Strażaka Miesiąca Sierpnia zasłużył druh Dominik Piekar-
ski z Suchej (powiat białobrzeski), a Strażaka Września – Mariusz Ma-
zierski z OSP Jedlnia-Letnisko (powiat radomski). Gratulacje na pi-
śmie i stosowne nagrody wręczali odważnym, ofi arnym ochotnikom 
m.in. marszałek Adam Struzik, Rafał Rajkowski – wicemarszałek 
oraz dh Zbigniew Gołąbek – prezes zarządu oddziału województwa 
mazowieckiego Związku OSP RP.

 W obradującym w poniedziałek (8 XI ) w Warszawie Kongresie Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej, członków środowiska kielecko-radomskiego reprezentowali wybrani przez 
nich delegaci – Barbara Pikiewicz (Radom) i Jerzy Chrobot (Kielce). Kongres poprzedziły zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze w Kielcach i Radomiu. Następuje zmiana pokoleniowa. Prezesem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego został wybrany red. Jerzy Chrobot, sekretarzem zarządu – red. Adam Dzie-
dzic. Spotkania te ożywiły działalność stowarzyszeniową.

PO(D)GL ĄDY

W hołdzie Honorowym Obywatelom Radomia

Dziennikarskie spotkania

Dzielni strażacy uhonorowani

W Nekropolii Firlej

Jubileuszowa pamiątka

Wsparcie dla Hospicjum 
Królowej Apostołów


