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Życzenia rodzinnych Życzenia rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym 2022 Roku samych dobrych chwil a w Nowym 2022 Roku samych dobrych chwil 
Mieszkańcom Południowego Mazowsza Mieszkańcom Południowego Mazowsza 

składa Zespółskłada Zespół
Tygodnika Tygodnika RadomskiegoRadomskiego
wraz z Wydawnictwem „RAZEM”wraz z Wydawnictwem „RAZEM”

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Wszystkim Mieszkańcom Miasta Pionki 
życzymy 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, 
wspomnień i pozytywnych refl eksji. 

Życzymy Państwu dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Oby nadchodzący 2022 rok spełnił 
pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy 

w realizacji osobistych planów. 
Wszystkiego najlepszego!

Robert Kowalczyk

Burmistrz Miasta Pionki

Kamila Kaczorowska

Zastępca Burmistrza

Choć rzuceni na głęboką wodę,
Pamiętajmy, że w te Święta

Może spłynąć po nas trwoga,
Niech to będzie więc zachęta

Do pływania w stawie marzeń
I do pięknych w życiu zdarzeń!

życzą

Zarząd i Pracownicy

Wodociągów Miejskich w Radomiu

wodociągi
miejskie

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 
od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa 
dodają sił i energii do realizacji 
wszelkich planów i zamierzeń, 
a nadchodzący Nowy Rok 
przyniesie zdrowie 
oraz wszelką pomyślność 
we wszystkich sferach życia.

Każdego Roku czekamy 

na to najpiękniejsze Święto – 

magiczne i rodzinne – Boże Narodzenie. 

Co roku z wiarą na lepsze dni 

witamy Nowy Rok. 

Świątecznego nastroju, 

spełnienia marzeń 

i aby każdy dzień Nowego Roku 

był lepszy od poprzedniego, 

pełen ciepła i miłości bliskich 

Mieszkańcom 

Gminy Kowala 

życzą 

Starosta Radomski

Waldemar Trelka

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Krzysztof Murawski

Przewodniczący 
Rady Gminy

Dariusz Chruślak

Wójt
Gminy Kowala 

Dariusz Bulski

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych spokojem i miłością 

oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2022 roku

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nasz Dom” w Radomiu
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Dotrzymaliśmy
słowa
W listopadzie otwarto nowy pawilon zabiegowy szpitala powiatowego w Pionkach. 
Budowa nowoczesnego obiektu powiatowej służby zdrowia kosztowała ponad 
16 milionów złotych, a jego wyposażenie blisko 10 milionów. – Dotrzymaliśmy 
słowa, danego mieszkańcom Pionek i okolic, że po 20 latach obietnic poprzedni-
ków, wybudujemy nowy szpital na miarę serialowej Leśnej Góry. Pierwszy pawilon 
zbudowaliśmy w rok – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Jak zauważył gospodarz uro-
czystości, starosta Waldemar 
Trelka, nowe władze powiatu re-
alizują bardzo ambitny projekt 
budowy nowoczesnego szpitala 
w Pionkach, aby skonsolidować 
w nim usługi medyczne, od lat 
rozproszone po mieście, co ge-
neruje duże problemy fi nanso-
we i organizacyjne. Przypomniał 
również nieco historii.

 – Jest rok 2018. W szufl adzie są 
trzy dokumentacje na trzy podej-
ścia – niestety nieudane – budo-
wy szpitala w Pionkach. To ostat-
nie z 2018 roku, kosztorys na 10 
milionów złotych, ale… ciszej nad 
tą trumną. Rok 2019 przyszedł za 
chwilę, podjęliśmy niełatwą de-
cyzję o  tym, że budujemy szpi-
tal w  Pionkach. Powiedziałem 
wtedy do posła Marka Suskiego: 
„Marek, mamy tlenu do 4 tysięcy, 
a wchodzimy na Mount Everest. 
Albo wejdziemy na 4 tysiące 
i zostaniemy, albo podacie nam 
butlę z  tlenem, czyli pieniądze 
i wsparcie” – wspominał starosta. 
– Dziś mamy narodziny nowego 
szpitala w Pionkach. Jest nowy 
budynek i  nowoczesny sprzęt 
za prawie 27 milionów złotych. 
Dotrzymaliśmy słowa! 

Jak dodał włodarz powiatu, nie 
jest możliwe wymienić wszyst-
kich, którzy przyczynili się do zre-
alizowania inwestycji, bo ich lista 
jest długa, ale warto w  sposób 
szczególny wyróżnić kilka z nich.

– Przede wszystkim dwóch 
przyjaciół tego miejsca, a miano-
wicie pana posła Marka Suskiego 
i  pana senatora Stanisława 
Karczewskiego. Są to osoby, które 
w bardzo konkretny sposób za-
angażowały się w to, aby pozyski-
wać środki zewnętrzne na budo-
wę szpitala – dodał Waldemar 
Trelka, dziękując jednocześnie 
burmistrzowi Pionek Robertowi 
Kowalczykowi oraz wójto-
wi gminy Pionki Mirosławowi 
Ziółkowi za wkład finansowy 
tych samorządów w  dzieło bu-
dowy i wyposażenia szpitala.

Listy od prezydenta, 
premiera i prezesa PiS

Wśród gości nie zabrakło 
przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych. Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę reprezento-
wał sekretarz stanu Paweł Szrot, 
który odczytał list od głowy 

żądane efekty. Dofi nansowanie 
szpitala z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych i  budże-
tu Powiatu Radomskiego po-
zwoliło na realizację inwestycji, 
o  której jeszcze kilka lat temu 
nikt nie śnił. Możemy z  dumą 
powiedzieć, że udało się zrobić 
ten pierwszy krok w  kierunku 
dalszego rozwoju szpitala – mó-
wiła Bernarda Dudek, dyrektor 
szpital w Pionkach. – Są dzisiaj 
z nami pracownicy służby zdro-
wia, którzy spędzili w tym szpita-
li większość życia zawodowego, 
dziękuję wam. Dziękuję, że wy-
trwaliście, zaufaliście nam, panu 
staroście, zarządowi powiatu ra-
domskiego, który kilkanaście 
miesięcy temu złożył obietnicę, 
że wybudujemy nowy szpital, 
szpital na miarę dwudzieste-
go pierwszego wieku i  obietni-
cę dotrzymał – dodała dyrektor 
Dudek.

Za sprawną budowę szpita-
la władzom powiatu dziękowali 
lekarze: były oraz obecny ordy-
nator oddziału chirurgii, doktor 
Krzysztof Jakubowski i  doktor 
Bogusław Warchoł.

– Podczas wmurowania kamie-
nia węgielnego część pracowni-
ków miała wątpliwości, czy to 
się uda. Tymczasem minął rok 
i  nasze marzenia się spełniły: 
mamy szpital, który zabezpieczy 
potrzeby mieszkańców – mówił 
doktor Jakubowski.

– Budowa tego nowoczesne-
go pawilonu zatrzymała odpływ 
wysoko wykwalifi kowanej kadry 
medycznej. Gdyby nie to, byłoby 
nas o wiele mniej – dodał doktor 
Warchoł.

Drugi pawilon od zaraz
Podczas uroczystości staro-

sta Waldemar Trelka oraz Rafał 

Makowski, prezes fi rmy Arbud 
z Radomia podpisali umowę na 
wykonawstwo II etapu rozbudo-
wy szpitala, czyli budowę drugie-
go pawilonu oraz protokół prze-
kazania placu budowy.

Szpital na miarę XXI wieku
Nowy budynek szpitala 

w Pionkach ma ponad 100 roz-
maitych pomieszczeń na dwóch 
piętrach oraz jednej kondygnacji 
podziemnej. Obiekt jest już po 
wszystkich odbiorach technicz-
nych, ma też wymagane pozwo-
lenia m.in. od straży pożarnej. 
Nowe władze powiatu pozyskały 
również środki na sprzęt i  wy-
posażenie medyczne w  kwocie 
9 milionów 865 tysięcy złotych, 
z czego z dotacje z rezerwy bu-
dżetu państwa wyniosły 5 milio-
nów 683 tysiące złotych, z budże-
tu Powiatu Radomskiego wyłożo-
no 4 miliony 120 tysięcy, a środ-
ki własne szpitala to 61 tysięcy 
złotych. Łączny koszt pierwsze-
go pawilonu zamknął się kwotą 
26 milionów 141 tysięcy 361 zło-
tych, a sfi nansowano go głównie 
z budżetu Powiatu Radomskiego 
oraz dotacji rządowych.

Budowę pierwszego pawilonu 
nowego szpitala powiatowego 
w Pionkach sfi nansowano przede 
wszystkim z  budżetu Powiatu 
Radomskiego, z którego na ten cel 
wyasygnowano ponad 10,5  mi-
liona złotych oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
ponad 4,8 miliona złotych. Środki 
na budowę I etapu przekazało też 
Miasto Pionki (500 tysięcy zło-
tych), Gmina Pionki (250 tysięcy 
złotych) oraz sam szpital (167 ty-
sięcy złotych). Łączny koszt bu-
dowy pawilonu zabiegowego wy-
niósł 16 milionów 276 tysięcy 230 
złotych.

państwa. Premiera Mateusza 
Morawieckiego reprezentowa-
ła z  kolei wiceminister zdro-
wia Anna Goławska, która rów-
nież przekazała zebranym słowa 
uznania od premiera Polski.

Marzenia się spełniają
– Fakt, że tutaj jesteśmy jest 

dowodem na to, że marzenia 
się spełniają, a  wiara i  ogrom-
na determinacja przynoszą po-
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Drodzy Mieszkańcy Mazowsza!

Niech Święta Bożego Narodzenia 
będą dla wszystkich czasem wytchnienia i radości. 

Na nadchodzący 2022 rok życzmy Państwu
wzajemnej życzliwości, szacunku i poczucia wspólnoty. 

Niech to będzie rok ważny i dobry 
dla Mazowsza oraz jego Mieszkańców.

Adam Struzik
Marszałek

Województwa Mazowieckiego

Radni i Zarząd
Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W Urzędzie Gminy w Jastrzębi został utworzony 
punkt konsultacyjno-informacyjny 

w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Zainteresowanych mieszkańców gminy 

zapraszamy do korzystania z punktu, 
który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie 

o dofi nasowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

GODZINY PRACY PUNKTU:
PONIEDZIAŁEK – od 9.00 do 13.00

WTOREK – od 9.00 do 13.00
ŚRODA – od 8.00 do 12.00

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w siedzibie urzędu, 
telefonicznie pod nr tel. 728-725-075 

oraz e-mailowo: zastepca@jastrzebia.pl

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.pl

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego 2022 Roku

życzymy Mieszkańcom 

Gminy Jastrzębia oraz przybyłym gościom,

aby ten najpiękniejszy czas 

napełnił wszystkich ciepłem i życzliwością. 

Niechaj nadchodzące Święta 

będą pełne miłości, 

rodzinnych spotkań przy choince 

i radości z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.

Aby przy świątecznym stole 

nie zabrakło zrozumienia, 

wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Przewodniczący 
Rady Gminy

Cezary Pietruszewski 

Wójt

Wojciech Ćwierz
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www.bledow.pl

Inwestycyjny boom 
na fi niszu 2021 roku

Łącznie prawie 17,4 mln złotych z rządowych programów wsparcia otrzymała w tym roku gmina Błędów na re-
alizację inwestycji poprawiających poziom życia mieszkańców gminy. W tym 3,2 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz ponad 7,4 mln zł dotacji i ponad 6 mln zł subwencji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Wsparcie fi nansowe naszej 
gminy przez programy rządo-
we w sposób ewidentny pomo-
gło nam w realizacji zadań inwe-
stycyjnych – mówi wójt gminy 
Błędów Mirosław Jakubczak. 
– Inwestycji, które wymagały 
dokończenia, tych, które cze-
kały na wykonanie i tych, które 
dzięki wsparciu możemy rozpo-
cząć. Bardzo dziękuję w  imie-
niu błędowskiego samorządu 
współpracującym z gminą par-
lamentarzystom, szczególnie 
posłowi Markowi Suskiemu 
i  senatorowi RP Stanisławowi 
Karczewskiemu, Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego 
Adamowi Struzikowi oraz rad-
nemu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszkowi 
Przybytniakowi za zrozumie-
nie potrzeb naszych mieszkań-
ców i okazaną pomoc – dodaje 
Mirosław Jakubczak.

3,2 mln złotych otrzyma-
ne z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych przezna-
czone zostało na realizację ta-
kich inwestycji jak termomo-
dernizacja budynku szkoły pod-
stawowej w Lipiu, gdzie dotacja 
wyniosła 800 tys. zł, budowę 
oczyszczalni ścieków BIOFIT 
300 NST w miejscowości Bielany 
z dotacją 1 mln zł, budowa przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków na terenie gminy Błędów – 
dotacja 1 mln zł, a wkład własny 
gminy 207 tys. zł oraz przebudo-
wa drogi gminnej wraz z budo-
wą sieci kanalizacji deszczowej 

we wsi Wilków Drugi z dotacją 
400 tys. zł i wkładem własnym 
gminy 108,3 tys. zł. Dodatkowo 
na rozszerzenie realizacji tej 
inwestycji radni zaplanowali 
kwotę 56,7 tys. zł.

Ofi cjalne odebranie projektu 
pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej wraz z budową sieci kanali-
zacji deszczowej we wsi Wilków 
Drugi” odbyło się 23 paździer-
nika br. Projekt podzielony był 
na dwie części. Pierwsza obej-
mowała przebudowę drogi na 
odcinku 316 mb wraz z  wyko-
naniem kanalizacji deszczo-
wej o długości 453 mb, a druga 
przebudowę drogi o  odcinku 
140 m. Koszt całościowy 1-szej 
części inwestycji to kwota pra-
wie 91,4 tys. zł, w tym dofi nan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych stanowi 

Przebudowana droga we wsi Wilków Drugi
Uroczysty odbiór projektu: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci 
kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi”

Otwarcie przebudowanej drogi Tomczyce – Jadwigów

kwotę 72 tys. zł, a blisko19,4 tys. zł 
to środki własne gminy. Druga 
część inwestycji opiewa na kwotę 
ponad 480,8 tys. zł, w tym dotacja 
z RFIL to 400 tys. zł, zaś środki wła-
sne gminy ponad 80,8 tys. zł.

Z  zakresu inwestycji drogo-
wych wykonano także przebu-
dowę drogi gminnej Tomczyce 
– Jadwigów. Koszt przebudowy 
drogi Tomczyce – Jadwigów wy-
niósł prawie 307,8 tys. zł, z czego 
środki własne gminy to 8 tys. zł, 
dofinansowanie z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
179,8 tys. zł i  dotacja udzielo-
nej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 120 tys. zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

Ponadto wybudowano drogę 
we wsi Bolesławiec Leśny. 
Koszt zadania wyniósł prawie 
240  tys.  zł i  został sfinanso-

w tym udział gminy Błędów to 
704 433 zł, powiatu zaś 493 990 zł. 
Jest to przebudowa drogi po-
wiatowej na trasie Błędów – 
Wilków w miejscowości Błędów 
oraz przebudowa drogi powia-
towej na trasie Trzylatków 
– Kozietuły w  miejscowości 
Błędów. Z  chwilą zakończe-
nia przez Powiat tej inwesty-
cji znacznie poprawi się stan 
bezpieczeństwa na drogach, na 
terenie samego Błędowa, jak 
i na terenie gminy – mówi wójt 
Mirosław Jakubczak.

– Otrzymaliśmy też do wyko-
rzystania, do 2024 roku, subwen-
cję z Rządowego Funduszu Polski 
Ład o  łącznej wartości ponad 
6 mln zł na rozbudowę wodo-
ciągów i  kanalizacji na terenie 
gminy. To niezwykle ważne in-
westycje dla naszych mieszkań-
ców – podkreśla wójt.

wany z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

– Chciałbym dodać jeszcze 
jedną ważną dla mieszkańców 
Błędowa informację z  zakre-
su zadań drogowych – mówi 
Mirosław Jakubczak wójt 
gminy Błędów. – Otóż aktualnie 
trwa przebudowa drogi powia-
towej na odcinku 970 m, prze-
biegającej przez Błędów, znana 
mieszkańcom jako ulica Nowy 
Świat. Gmina współfinansuje 
tę inwestycję w  porozumieniu 
z  Powiatem Grójeckim. Koszt 
tego zadania wynosi 1 198 423 zł, 

Wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak obserwuje przebudowę drogi powiatowej – ulicy Nowy Świat w Błędowie
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Do gminy Błędów 
zawitał Polski Ład
7 415 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała gmina Błędów. Środki 
te zostaną wykorzystane na realizację dwóch projektów: przebudowę oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Błędów oraz na przebudowę budynku socjalnego w miej-
scowości Lipie. 

– Dofi nasowanie jednych z naj-
ważniejszych zadań inwestycyj-
nych z  Rządowego Funduszu 
Polski Ład pozwoli na zwiększe-
nie skali inwestycji służących 
mieszkańcom naszej gminy – 
mówi Mirosław Jakubczak wójt 
gminy Błędów. – Planujemy 
przebudowę wraz z  rozbudo-
wą istniejącej oczyszczalni ście-
ków w  miejscowości Błędów. 
Oczyszczalnia w  Błędowie zo-
stała wybudowana w 2000 roku 
wraz siecią kanalizacji sani-

tarnej. Oczyszczalnia ponadto 
przyjmuje osad z  mniejszych 
oczyszczalni z terenu gminy oraz 
z  oczyszczalni przydomowych. 
Posiada również zrzut ścieków 
dowożonych. Przebudowa jest 
konieczna, aby dostosować moż-
liwości oczyszczania ścieków do 
ich ilości aktualnie dopływają-
cych i  dowożonych. Wymiany 
wymagają też wyeksploatowa-
ne urządzenia technologicz-
ne. Podpisaliśmy już umowę 
o  wykonanie projektu przebu-

dowy. 7 mln zł dofi nansowania 
z  Rządowego Funduszu Polski 
Ład to wielka pomoc w  zreali-
zowaniu tego zadania. W trakcie 
realizacji jest kolejny projekt: 
budowa oczyszczalni ścieków 
w  miejscowości Bielany. Jego 
koszt to ponad 1,3 mln zł, z czego 
dofinansowanie z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
wynosi 1 mln zł, a środki własne 
gminy ponad 300 tys. zł. W tym 
roku, dzięki wsparciu fi nanso-
wemu z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, na tere-
nie gminy Błędów wybudowano 
70 sztuk przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wartość robót 
to prawie 1,2 mln zł, z  czego 
dofinansowanie z  RFIL wy-
nosi 1 mln zł. W  tym miejscu 
także przekazuję podziękowa-
nia parlamentarzystom, z  któ-
rymi gmina współpracuje, za ich 
życzliwość dla Błędowa – doda-
je wójt. – Natomiast w  budyn-
ku socjalnym, w  miejscowości 
Lipie – kontynuuje Mirosław 
Jakubczak – zamieszkują aktu-
alnie cztery rodziny. Naszym 
zamiarem jest pozostałą część 
budynku zaadoptować na kolej-
ne cztery mieszkania socjalne. 
Takich w  gminie bardzo bra-
kuje. Cieszy nas fakt, że wśród 
złożonych przez nas wniosków 
o dofi nansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład, został za-
akceptowany właśnie wniosek 
dotyczący przebudowy tego bu-
dynku. Na tę inwestycję pozy-

skaliśmy dofi nansowanie w kwo-
cie 765 tys. zł. Niestety, obecnie 
otrzymane oferty na wykonanie 
dokumentacji projektowej są 
bardzo wysokie, więc będziemy 
szukać dalej – kończy wójt.

Szkoła jak nowa
Uroczyste przekazanie spo-

łeczności szkolnej wyremonto-
wanego budynku szkoły pod-
stawowej w  Lipiu odbyło się 
6 grudnia br. W uroczysto-
ści uczestniczyli m.in.: posło-
wie na Sejm RP Marek Suski 
i Mirosław Maliszewski, poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
Zbigniew Kuźmiuk, dyrektor 
Delegatury UW w Radomiu 
Krzysztof Murawski, członek 
zarządu Powiatu Grójeckiego 
Marzena Kołacz-Rosołowska, 
sekretarz Gminy Błędów Jacek 
Adamski, radny powiatu grójec-
kiego Wojciech Wojtczak, radni 
gminy, lokalni przedsiębiorcy 
oraz proboszcz parafi i w Lipiu 
ks. Ewaryst Tomasiewicz. Gości 
przywitali dyrektor szkoły Janina 
Bachowicz i wójt gminy Mirosław 
Jakubczak. W  obiekcie wyko-
nana została termomoderniza-
cja oraz liczne prace wewnątrz. 
Wymieniono lampy oświetlenio-
we, wybudowano nową kotłow-

Błędów z Fabianowem i okolicz-
nymi miejscowościami, niewąt-
pliwie skróci dojazd do Załusk, 
Julianowa i  innych wsi. Prace 
obejmowały demontaż starej, 
drewnianej nawierzchni, piasko-
wanie i malowanie farbą antyko-
rozyjną elementów stalowych, 
wykonanie nowej nawierzchni 
mostu z  elementów drewnia-
nych. Całkowity koszt remontu 
mostu wyniósł prawie 80 tys. zł 
i został sfi nansowany ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Pozyskiwania funduszy 
ciąg dalszy

Ze środków własnych budże-
tu Województwa Mazowieckiego 
w  ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2021” gmina pozy-
skała prawie 109,5 tys. zł. Wyko-
nano m.in. remont zbiorników 
wodnych w  sołectwach Pelinów, 
Załuski, we wsi Katarzynów, 
Goliany czy Huta Błędowska. 
Wykonano prace porządkujące 
teren w  sołectwach: Fabianów, 
Wilków Pierwszy, Trzylatków 
Mały, Ziemięcin, Kazimierki. 
Kontynuowano budowę oświetle-
nia ulicznego we wsi Dąbrówka 
Nowa oraz we wsi Tomczyce. 

W  ramach dotacji ze środ-
ków finansowych budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
wsparcie finansowe uzyskano 
na zakup wyposażenia dla OSP 
Błędów i Lipie oraz na moderni-
zację budynku OSP w Błędowie.

W  ramach projektu eduka-
cyjnego „Mazowiecki program 
przygotowania szkół, nauczycie-
li i uczniów do nauczania zdalne-
go”, fi nansowanego przez Urząd 
Marszałkowski w  Warszawie 
oraz w  ramach darowizn 
Fundacji Polsat, błędowskie szko-

Wójt Błędowa prezentuje wyremontowany most

nię wraz z wymianą całego sys-
temu grzewczego, zainstalowano 
fotowoltaikę. Całkowita wartość 
inwestycji to 804,6 tys. zł, z czego 
4,6 tys. zł to wkład własny gminy. 
800 tys. zł dofinansowania 
gmina pozyskała z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Nowy most w Błędowie
Zakończono też prace remon-

towe mostu przy ul. Parkowej 
w  Błędowie. Oznacza to ko-
niec utrudnień w ruchu drogo-
wym. Most połączył ponownie 

ły wzbogaciły się o nowy sprzęt 
pomocny w edukacji.

– Rok 2021 kończymy z poczu-
ciem dobrze wykonanych obo-
wiązków, ze świadomością kon-
tynuowania przyjętych przez sa-
morząd zadań na rzecz lepszego 
życia mieszkańców naszej gminy. 
Wszystkim życzę zdrowego od-
poczynku podczas zbliżającego 
się okresu świątecznego – tymi 
słowami wójt gminy Błędów koń-
czy podsumowanie bogatego in-
westycyjnie roku 2021.

 Opracowanie Hanna Jacobi

Uroczystość przekazania wyremonto-
wanego budynku PSP w Lipiu

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia, 

Mieszkańcom Gminy Błędów, zdrowia, 

wyjątkowych chwil spędzonych 

w świątecznej atmosferze 

w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz spełnienia marzeń w zbliżającym się 

Nowym 2022 Roku, 

w imieniu samorządowych władz Gminy 

życzą

Piotr Jakubczyk
Przewodniczący 

Rady Gminy Błędów 

 Mirosław Jakubczak
Wójt

Gminy Błędów
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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

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 14.12.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.6.2019

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) oraz 
art. 104, art. 107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza 
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonych w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. 
mazowieckie

orzekam

• ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą, 
powiat lipski, województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję podaje 
się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Przedmieście Dalsze, 
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 14 dni, a także zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta i gminy, powiatu oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Solec nad Wisłą Przedmieście Dalsze 461 0,15
2. Solec nad Wisłą Przedmieście Dalsze 821/1 9,2946
3. Solec nad Wisłą Przedmieście Dalsze 878 0,19
4. Solec nad Wisłą Przedmieście Dalsze 1030/1 4,2447

Łączna powierzchnia: 13,8793 ha

O G Ł O S Z E N I E

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo

tel. 604 402 592

Firma Tree Serwis zatrudni

Tel: 601 397 079
Email: serwis@tree.com.pl

Miejscowość: Baniocha

MECHANIKA 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Firma Tree Serwis zatrudni

Tel: 601 397 079
Email: serwis@tree.com.pl

Miejscowość: Baniocha

MECHANIKA 
MASZYN BUDOWLANYCH
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Uczniowie powrócili 
na Bielawy
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, na polanę w miejscu, w którym stała 
leśniczówka Bielawy Jana Żulikowskiego, powrócili uczniowie. Znów rozległ się 
szkolny gwar i śmiech, bo choć jest to uroczysta impreza, to ma od lat zupełnie inny 
klimat, niż podniosłe patriotyczne uroczystości. Tu najważniejsza jest młodzież, bo 
ta uroczystość jest dla niej i z nią organizowana.

Od 15 lat mówią o  sobie 
„Hubalowa rodzina”. Nie są sto-
warzyszeniem ujętym w  karby 
paragrafów i  procedur admini-
stracyjnych. Łączy ich wspólny 
cel – pamięć o  majorze Hubalu 
i  jego żołnierzach. I  to od wielu 
lat wystarcza. Nie trzeba nic 
więcej żeby skutecznie kultywo-
wać pamięć patrona hubalowych 
szkół wśród kolejnych roczników 
młodzieży. Co roku przyjeżdża-
ją nowe „kadry”. Pierwsze, albo 
ostatnie klasy, po to by choć raz 
uczestniczyć w „Hubalowej wigi-
lii”. By poczuć klimat i magię tego 
miejsca, by spotkać się z rówie-
śnikami z często odległych szkół 
tego samego imienia. W tym roku 
byli to uczniowie z województwa 
łódzkiego, mazowieckiego, świę-
tokrzyskiego i lubelskiego. Bywali 
również i  z  dalszych stron, ale 
pandemia nie wpływa korzyst-
nie na organizację tak licznych 
zgromadzeń, choć przepisy o ob-
ostrzeniach nie sięgają w  głąb 
lasu. Przynajmniej na obecną 
chwilę. 

Byli więc uczniowie z  miej-
scowych szkół w  Poświętnem 
i  Brudzewicach oraz kadeci 
z  Liceum w  Lipinach w  gmi-
nie Odrzywół. Z  dalszych stron 
przyjechali uczniowie ze szkoły 
w Dobromierzu (woj. świętokrzy-
skie) i w Bychawie (woj. lubelskie), 
no i oczywiście uczniowie współor-
ganizatora wigilijnego spotkania, 
czyli Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Hubala w Radomiu.

Organizatorami „Hubalowej 
Wigilii” od 15 lat jest ZSZ im. 
Hubala w Radomiu i Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
w  Łodzi reprezentowana 

– Witam was wszystkich moja 
kochana „Hubalowa rodzino”. 
Tak jak powiedziała pani dyrek-
tor, która jest moją następczynią, 
witamy was bardzo ciepło w tym 
przepięknym miejscu, Jak co 
roku powiem to samo. Tu gdzieś, 
w tych krzakach major Hubal stoi 
ze swoim oddziałem. Przyjeżdżają, 
przybywają, tak jak i my, żeby po-
czuć tę magię Bielaw, magię tego 
szczególnego miejsca. 

– Pani dyrektor – powiedział 
Andrzej Sosnowski – na wigilijne 
spotkanie przywieźliśmy chleb, 
taki sam, jaki w Cisowniku upie-
czony został dla majora Hubala, 
kiedy zawitał do naszej wsi.

W  spotkaniu uczestniczą 
również od lat kawalerzyści, 
a wśród nich ułani z radomskie-
go Szwadronu 11. Pułku Ułanów 
Legionowych. 

Dużą grupę uczestników spo-
tkania stanowili również leśni-
cy Nadleśnictwa Opoczno, któ-
rzy przygotowali i zabezpieczyli 

miejsce uroczystości oraz cie-
pły posiłek. Piotr Kacprzak, jako 
przedstawiciel RDLP w Radomiu, 
opowiedział historię Bielaw i wi-
gilii hubalczyków. 

Po zwyczajowej krótkiej mo-
dlitwie zapanował na Bielawach 
zgodny z programem tej niety-
powej uroczystości chaos, czyli 
dzielenie się opłatkiem i ubiera-
nie choinek. I jak to wśród mło-
dzieży, prysł uroczysty klimat 
i  zaczęła się zabawa, a  kawale-
rzyści udostępnili swoje konie, 
więc można było spojrzeć na wi-
gilijnych gości z wysokości sio-
dła, co jest niespotykaną gratką 
na szkolnych uroczystościach.

Druga część spotkania miała 
już zupełnie inny nastrój i  kli-
mat. Było to spotkanie przy 
szańcu w  Anielinie, w  miejscu 
śmierci majora Hubala. I tu rów-
nież Piotr Kacprzak przybliżył 
historię tego miejsca, dzięku-
jąc jednocześnie pułkownikowi 
Marianowi Zachowi za pielęgno-
wanie pamięci naszego patrona. 
Po złożeniu kwiatów przy po-
mniku-głazie Cezary Jawoszek 
zaśpiewał „Hubalową legendę”, 
która wykonana w tym miejscu 
zawsze pobudza łzę w oku wraż-
liwszych słuchaczy. 

Uroczystość zakończył pokaz 
musztry kawaleryjskiej i brawu-
rowa szarża ułanów. 

Humory wszystkim dopisywa-
ły i choć było zimno, widać było, 
że takie spotkania jak „Hubalowa 
Wigilia” są młodzieży potrzebne, 
nie tylko ze względów edukacyj-
nych, ale i  jako odpoczynek od 
tradycyjnych zajęć szkolnych. 

 Jacek Lombarski

przez Nadleśnictwo Opoczno. 
Koordynatorem organizacji uro-
czystości w imieniu radomskiego 
Hubala, była w tym roku po raz 
pierwszy Małgorzata Duda, na-
uczycielka historii.

Spotkanie rozpoczęła obec-
na dyrektor ZSZ im. Hubala 
w Radomiu Anna Kwiatkowska, 
która powiedziała m.in.:

– Bielawy to magiczne miej-
sce. Magiczne miejsce owiane ta-

jemnicą, owiane wojenną legen-
dą. Spotykamy się na Bielawach 
w  miejscu, w  którym major 
Hubal spędził swoją ostatnią wie-
czerzę wigilijną wraz ze swoimi 
żołnierzami. Wigilię roku 1939. 

Następnie głos zabrała Beata 
Jasek, była dyrektor radomskie-
go Hubala, inicjatorka i organiza-
torka, wraz z nauczycielką histo-
rii Justyną Bujek, dotychczaso-
wych „Hubalowych Wigilii”.

Anna Kwiatkowska, dyrektor radomskiego Hubala powitała wigilijnych gości

Konna przejażdżka to fajne 
urozmaicenie wigilii – stwierdziła Majka 
z radomskiego „Hubala”

Stowarzyszenie ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora 
Hubala stanęło pod rozkazami pułkownika Mariana Zacha Jak co roku na Bielawach „zakwitły” choinki
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 Po kilku latach budowy i perypetiach jej towarzyszących, Hala 
Widowiskowo-Sportowa Radomskiego Centrum Sportu przy 
ul.  Struga 63 została otwarta. Poinformował o  tym na konferen-
cji prasowej prezydent miasta Radosław Witkowski przypomina-
jąc, że był to ważny punkt jego programu wyborczego z 2014 roku. 
Realizacja inwestycji otrzymała poparcie Rady Miejskiej i jej ówcze-
snego przewodniczącego Dariusza Wójcika z klubu PiS. Kosztowała 
około 115 mln zł. Jest najnowocześniejszą na Mazowszu. Hala ma 
5500 miejsc siedzących. 

 W  Plebiscycie Miast „Świeć się z  Energą” Radom pięciokrot-
nie wywalczył najlepszy wynik na Mazowszu. Czy podobnie będzie 
w ogłoszonej 13. jego edycji? A może dzięki wynikom internetowe-
go poparcia sięgnie po nagrodę przypisaną zwycięzcy w skali kraju? 
Piękna radomska iluminacja świąteczna zasługuje na duże wyróż-
nienie. Fot. UM Radom

 Przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego w składzie marszałek Adam Struzik, wice-
marszałek Rafał Rajkowski i radny Sejmiku Tomasz Śmietanka przekazali prezydentowi Radosławowi 
Witkowskiemu pismo o przyznaniu miastu 4 mln zł na budowę ulicy Marii Fołtyn. – Zawsze możemy 
liczyć na pomoc samorządu Mazowsza. Remontujemy drogę długości ponad jednego kilometra. Przede 
wszystkim chcemy, aby inwestujący tu przedsiębiorcy mieli dobry dojazd do pracy i dobre warunki 
infrastrukturalne – oznajmił prezydent. Fot. UM Radom

 „Hubalowa wigilia”, organizowana dla szkół przez ZSZ im Hubala 
w Radomiu wespół z  leśnikami, ma już 15-letnią tradycję. W tym 
roku zagościł na niej wójt gminy Gielniów, Władysław Czarnecki 
i klimat tej nietypowej, młodzieżowej uroczystości bardzo mu się 
podobał. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zawita na wigilii po-
nownie, tym razem w towarzystwie gielniowskich uczniów.

 Wydział Nauk 
M e d y c z n y c h 
i  Nauki o  Zdrowiu 
U n i w e r s y t e t u 
T e c h n i c z n o -
Humanistycznego 
im. K. Pułaskiego 
w  Radomiu wydostał 
się na ścieżkę rozwoju 
z impasu i dzięki konse-
kwentnym działaniom 
władz uczelni oraz 
skutecznej pomocy 
osób i instytucji, uro-
czyście otworzył no-
woczesne Collegium 
Anatomicum. Na 
uroczystość zapro-
szono wielu gości. 
Widzimy ich oglą-
dających i  słucha-
jących prezentacji 
prodziekana wydzia-
łu dr. hab. nauk me-
dycznych Łukasza 
Wysieńskiego. 

 W sobotę, 11 grudnia, około 2 tysiące miłośników sportu zwiedziło halę, zachwalając jej nowocze-
sność. Następnego dnia około 5 tysięcy miłośników koszykówki zakupiło bilety, by kibicować drużynie 
Hydrotrucku Radom w jej pojedynku z wielokrotnym mistrzem Polski, Śląskiem Wrocław. Mimo że 
gospodarze przegrali ze Śląskiem w stosunku 64 x 67, miłośnicy koszykówki byli bardzo zadowoleni 
z kibicowania w tak nowoczesnej hali, która już zaczęła na siebie zarabiać.
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Hala Widowiskowo-
-Sportowa otwarta…

I już na siebie zarabia

Świeć się z Energą

Kierunki medyczne na topie

Mazowsze dla Radomia

Miły gość


