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Życzenia rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, Życzenia rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym 2023 Roku samych dobrych chwil a w Nowym 2023 Roku samych dobrych chwil 
Mieszkańcom Południowego Mazowsza Mieszkańcom Południowego Mazowsza 

składa Zespółskłada Zespół

Tygodnika Tygodnika RadomskiegoRadomskiego  wraz z Wydawnictwem „RAZEM”wraz z Wydawnictwem „RAZEM”

Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy 
Ziemi Radomskiej!Ziemi Radomskiej!

Z okazji zbliżających się Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego 2023 Roku oraz nadchodzącego 2023 Roku 
życzę aby ten najpiękniejszy czas życzę aby ten najpiękniejszy czas 

napełnił wszystkich ciepłem i życzliwością. napełnił wszystkich ciepłem i życzliwością. 
Niechaj Święta będą pełne miłości, Niechaj Święta będą pełne miłości, 

rodzinnych spotkań i radości rodzinnych spotkań i radości 
z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło Aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
zrozumienia, i wzajemnej życzliwości, zrozumienia, i wzajemnej życzliwości, 

a Nowy Rok niósł ze sobą a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.szczęście i pomyślność.

Szanowni Mieszkańcy Pionek!
Niech magiczna moc 

wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. 

Każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
niech żyje własnym pięknem, 

a Nowy 2023 Rok obdaruje Was 
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. 
Życzę Wam zadowolenia i satysfakcji 

z podejmowanych wyzwań. 

Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Leszek Przybytniak Leszek Przybytniak 
Radny Sejmiku Woj. MazowieckiegoRadny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Robert Kowalczyk

Burmistrz Pionek

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 Kazanów 
życzą 

Przewodniczący Rady Gminy
Szymon Woliński

Wójt Gminy 
Teresa Pancerz-Pyrka

Daniel OliszewskiWaldemar Kaczmarski

W nadchodzące radosne 
Święta Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu jak najwięcej wiary, 
życzliwości i zrozumienia. 

Niech te Święta upłyną w atmosferze ciepła
i otwarcia na drugiego człowieka a Nowy Rok 

przyniesie spokój i stablizację stając się 
źródłem optymizmu i szczęścia.



2 Nr 229GMINA KOWAL A

www.kowala.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kowala!

Niech Boże Narodzenie i Nowy 2023 Rok 
przyniosą pomyślność dla Waszych najbliższych, 

satysfakcję z wykonywanej pracy oraz spełnienie planów. 
Niech nadchodzący czas zbliży nas do siebie,

obdaruje ciepłą atmosferą, zgodą 
i wzajemną życzliwością.

Życzymy wszystkim rodzinnych Świąt, 
pogodnych dni oraz zasłużonego odpoczynku.

Dariusz Chruślak
Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bulski
Wójt Gminy Kowala

Dofi nansowanie 
transportu publicznego

Gmina Kowala uzyskała dofi nansowanie z Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych na wykonanie zadania z zakresu publicznego 
transportu zbiorowego na łączną kwotę w wysokości 631 800,00 zł.

Dofi nansowanie obejmie 2 trasy:
• Bukowiec–Trablice przez m. Józefów, Bardzice, Parznice, Kowalę-

-Stępocinę, Rożki, Kowalę-Kolonię, Kosów i Ludwinów
• Ruda Mała–Kosów przez Kowalę-Stępocinę, Augustów i Kosów.

Termomodernizacja 
PSP zakończona
Trwające od wiosny br. prace termomodernizacyjne w bu-
dynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach 
zostały zakończone. 12 grudnia nastąpiło ofi cjalne prze-
kazanie do użytkowania. Inwestycję wykonano w ramach 
projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Gminy Kowala”.

Termomodernizacja: moder-
nizacji instalacji centralnego 
ogrzewania (m.in. wymiana 
źródła ciepła na kocioł gazowy 
kondensacyjny), modernizacji 
instalacji ciepłej wody użyt-
kowej (m.in. wymiana źródła 
ciepła na kocioł gazowy kon-
densacyjny dwufunkcyjny), 
ocieplenia stropodachu, ścian 
zewnętrznych, wymiany okien 
oraz drzwi zew., montażu insta-
lacji fotowoltaicznej.

Wykonawcą robót było kon-
sorcjum firm: SKADAR Arka-
diusz Skawiński (Lider) oraz 
PUH „SKADAR” Dariusz Skawiń-
ski (Partner).

Głównym celem realizowanej 
inwestycji jest przyczynienie się 
do redukcji emisji powierzch-
niowej (tzw. „niskiej emisji”) 
oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej w ww. budynkach 
pełniących funkcje edukacyjne 
i administracyjne. Realizacja in-
westycji przyczyni się do zmniej-
szenia kosztów użytkowania bu-
dynków, poprawi ich estetykę 
i  funkcjonalność, wpłynie na 
zwiększenie stopnia wykorzy-
stywania energii z OZE w admi-
nistracji i szkolnictwie. Tego typu 
inwestycje służą celom edukacyj-
nym i popularyzują korzystanie 

z  ekologicznych źródeł energii, 
są przejawem zwiększenia dbało-
ści o środowisko naturalne oraz 
o  lokalne i  regionalne zasoby 
przyrodnicze. 

Projekt współfi nansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w  ramach 
Osi Priorytetowej IV „Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną” 

Powstanie kanalizacja 
w Trablicach
W Urzędzie Gminy została podpisana umowa na wyko-
nanie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej w miej-
scowości Trablice. Uczestnikami wydarzenia byli: poseł 
na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, reprezentanci Gminy 
– Wójt Dariusz Bulski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Jan Fryszkowski oraz wykonawcy inwestycji z fi rmy PPU 
„WIMAR” Waldemar Markowski i Ryszard Smul.

Inwestycja jest dofi nasowana 
z Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych, którego operatorem jest 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Jest to pierwszy projekt kanali-
zacyjny realizowany na terenie 
Gminy Kowala. Koszt wykona-
nia sieci kanalizacyjnej to wyda-
tek 11.931.000,00 zł. Z Programu 
Inwestycji Strategicznych Gmi-
na Kowala pozyskała wsparcie 
w wysokości 9.880.758,44 zł, co 
pozwoli na pokrycie ponad 82% 
kosztów zaplanowanych robót 
budowlanych. Pozostałe koszty 
realizacji tej inwestycji zostaną 
pokryte ze środków subwencji 
wodno-kanalizacyjnej tj. do-
datkowych środków, które pod 
koniec ubiegłego roku rząd 
przeznaczył dla samorządów na 
inwestycje tzw. wod.-kan. Gmi-
na otrzymała wówczas wsparcie 
w wysokości 5.186.000,00 zł.

Projekt pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Trablice Gmina Kowala” 
to już trzecia inwestycja, która 
jest realizowana dzięki wspar-
ciu Rządowego Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych. W bieżącym roku za-
kończono realizację inwestycji 
drogowej dot. budowy IV etapu 
drogi w m. Kosów, w trakcie jest 
realizowany projekt pn. „Do-
budowa szatni oraz dwóch sal 
lekcyjnych w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. J. Korczaka 
w  Kowali”. W  przyszłym roku 
zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę trzech dróg wewnętrz-
nych w Kosowie.

W  ramach naborów, jakie 
w roku 2021 i 2022 przeprowa-
dził Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, Gmina Kowala pozyskała 
łącznie wsparcie w  wysokości 
14.752 468,98 zł.

Działania 4.2 „Efektywność 
energetyczna” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na 
lata 2014–2020.

Całkowity koszt realizacji 
projektu to 7 168 483,89 zł, 
a dotacja UE pozyskana przez 
Gminę Kowala wyniosła 
3 997 960,02 zł.

Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacyjnej w Trablicach
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Śnieżny, niezwykle udany 
Powiatowy Jarmark 
Bożonarodzeniowy
„Brygida” nie zepsuła zabawy. Kilkaset osób przewinęło się przez 
Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Bielisze w gminie Zakrzew. 
Było pysznie, muzycznie i przede wszystkim świątecznie.

Za nami I Powiatowy Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Wspólnie 
z Powiatem Radomskim impre-
zę organizował Urząd Gminy 
Zakrzew oraz Powiatowy Insty-
tut Kultury. W nocy z soboty na 
niedzielę nad region radomski 
napłynął niż „Brygida”, który 
przyniósł sporo śniegu. Wyda-
wało się, że przez utrudnienia 
na drogach nie dotrą mieszkań-
cy, czy wystawcy z całego powia-
tu. Szybko jednak okazało się, że 
„białe szaleństwo” tylko dodało 
świątecznej atmosfery i uczest-
nicy świetnie się bawili.

Na jarmark dotarły renifery 
wraz ze św. Mikołajem. Do póź-
nych godzin wieczornych niemal 
wszyscy chcieli mieć zdjęcie na 
saniach z reniferami.

Z całego powiatu zjechały się 
Koła Gospodyń Wiejskich, a tak-

że dostawcy. Pierożki, bigos, ła-
zanki, barszcz czerwony z uszka-
mi, racuchy…same wspaniałości. 
Kto nie był, niech żałuje.

– Pogoda dopisała. Zamówili-
śmy śnieg, ale nasze zamówienie 
było chyba razy dwa zrealizowa-

ne (śmiech). Ale trzeba się cie-
szyć, bo atmosfera i klimat jest 
świąteczny, a  frekwencja dopi-
sała. Na scenie działo się bardzo 
dużo. Szereg pięknych piosenek, 
wykonywanych przez lokalnych 
artystów, a  na placu mnóstwo 

nieocenionych straganów, które 
serwują tyle pysznych potraw, 
słodyczy, wędlin. Bardzo dzięku-
ję mieszkańcom Radomia i  ca-
łego powiatu radomskiego, któ-
rzy tłumnie tu przybyli. Widać, 
że ludzie chcą być razem, chcą 
spędzać ten przedświąteczny 
czas. To jest najlepszy moment 
na integracje, dla rodziny. Życzę 
wszystkim cudownych chwil na 
ten okres świąt – mówi Walde-
mar Trelka, starosta radomski.

Było biało, świątecznie, pysznie, 
ale też muzycznie, bo na scenie 
w Bielisze aż do wieczora działo 
się bardzo dużo. Zaśpiewał zespół 
„Kalina’ z  gminy Zakrzew, wy-
stąpił zespół „Czerwone Korale” 

z gminy Jedlińsk, 
czy też Gozdo-
wianki oraz Stępo-
cianki. Piękny wy-
stęp dała Wioletta 
Kwapisz z  gminy 
Wierzbica.

Do Bielichy 
dotarł również 
ksiądz biskup Ma-
rek Solarczyk. On 
również przyznał, 
że obfity śnieg 
w niczym nie prze-
szkodził, aby spę-
dzić razem czas, 
a  wręcz przeciw-
nie, dodał bożo-

narodzeniowego klimatu. Złożył 
życzenia wszystkim, podzielił się 
też opłatkiem z uczestnikami.

Na koniec jarmarku czekała na 
widzów wisienka na torcie. Spod 
samiuśkich Tater przyjechała Ka-
pela Góralska Ciupaga. Panowie 
zagrali kapitalnie i w ten mroźny 
wieczór rozgrzali wszystkich pod 
sceną. Zagrali po góralsku, weso-
ło i świątecznie.

Za pomoc w organizacji, wiel-
kie podziękowania należą się Pa-
rafi i pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Bielisze, a  także Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Zakrzewie 
oraz Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Bielisze.

 powiatradomski.pl
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Boże Narodzenie 
to wyjątkowe Święto niosące ze sobą 

wiele dobra, nadziei i miłości. 
Z tej okazji Mieszkańcom Gminy Jastrzębia 

życzymy, aby radosny czas Narodzenia Pańskiego 
wzmocnił każdego z Nas, 

a nadchodzący Nowy 2023 Rok 
był spełnieniem pragnień i marzeń.

Cezary Pietruszewski
Przewodniczący 

Rady Gminy

Wojciech Ćwierz
Wójt

Gminy Jastrzębia

Finał konkursu 
„Namaluj mi bajkę”
W świetlicy wiejskiej w Jastrzębi rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Namaluj 
mi bajkę”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi. Do komisji 
konkursowej wpłynęło ponad 180 prac, wykonanych przez przedszkolaków i uczniów 
klas I–VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Jastrzębia.

Techniki wykonania pracy były 
bardzo różne: wyklejanki, wy-
dzieranki, malowanki, z użyciem 
plasteliny lub innych produktów 
m.in. suchych kwiatów, mate-
riałów. Wśród namalowanych 
bajek w czołówce był Czerwony 
Kapturek, Trzy Świnki, Span-
geBob, Pinokio i  Harry Potter. 
Nie zabrakło również starszych 
utworów, jak Koziołek Matołek, 
Bolek i Lolek, czy Reksio.

 Komisja konkursowa posta-
nowiła nagrodzić następujące 
dzieci:

 W kategorii: Przedszkole i klasa 0
 Miejsce I  – Olga Szymczyk 

z ZSP w Jastrzębi
 Miejsce II – Laura Rdzanek 

z ZSP w Jastrzębi
 Miejsce III – Antonina Paoli – 

SP w Bartodziejach
 Wyróżnienie – Natalia Gront – 

ZSP w Jastrzębi
 Wyróżnienie – Emilia Pytkow-

ska – SP w Bartodziejach
 Nagroda Specjalna dla Leny 

Warchoł z ZSP w Jastrzębi

W kategorii: klasa I–II
 Miejsce I – Zofi a Lis z SP w Ko-

złowie
 Miejsce II – Hania Kucharska 

z SP w Lesiowie
 Miejsce III – Sebastian Berliń-

ski z ZSP w Jastrzębi

 Nagroda Specjalna dla Leonar-
da Dwojaka z SP w Kozłowie

W kategorii klas III–IV
 Miejsce I  – Natalia Sajewska 

z SP w Woli Goryńskiej
 Miejsce II – Róża Figarska z SP 

w Bartodziejach
 Miejsce III – Nikola Kaczor 

z NSP w Owadowie
 Wyróżnienie – Zofi a Woźniak 

z ZSP w Jastrzębi

 Nagroda Specjalna dla Wiktora 
Stępnia z SP w Lesiowie

W kategorii klas V–VI
 Miejsce I  – Wojciech Walos 

z SP w Mąkosach Starych
 Miejsce II – Natalia Gutkiewicz 

z ZSP w Jastrzębi
 Miejsce III – Jakub Dudek z SP 

w Mąkosach Starych
 Nagroda specjalna dla Oliwii 

Wożniak z SP w Kozłowie.

 Podczas fi nału wystąpił Te-
atr Edukacji i  Profi laktyki Ma-
ska z  Krakowa ze spektaklem 
pt. „Magiczna Księga”. Wszyscy 
uczestnicy dzisiejszego spotka-
nia mogli obejrzeć wystawę „Na-
maluje Ci bajkę”, wypożyczoną 
z  Muzeum Zamoyskich w  Ko-
złówce. Wystawa prac dzieci bę-
dzie do obejrzenia w „Poczekalni 
Kultury”. Jeszcze raz wszystkim 
gratulujemy i zapraszamy do bi-
blioteki.

 oprac. Małgorzata Skwarek 
– dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jastrzębi
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Trudny, ale stabilny rok
Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego

 Wojna w Ukrainie, rosnąca in-
fl acja, podwyżki cen – kończący 
się rok nie należał do najłatwiej-
szych. Panie Marszałku, jak te 
wszystkie trudności wpłynęły 
na województwo mazowieckie?

– Rok 2022 był rzeczywiście 
trudny pod wieloma względa-
mi. Wybuch wojny w  Ukrainie 
i  wszelkie tego konsekwencje 
spowodowały, że musieliśmy sko-
rygować wszystkie wcześniejsze 
priorytety, również te inwesty-
cyjne. Z dnia na dzień wiele branż 
straciło fachowców, którzy wyje-
chali, by walczyć w obronie swo-
jej ojczyzny. Kryzys energetyczny 
wpłynął też na ceny usług i  to-
warów, do tego rosnąca infl acja, 
która dziś wynosi ponad 17 proc. 
To wszystko powoduje, że żyjemy 
w czasach wielkiej niepewności. 
Dziś podpisujemy umowę na 
budowę drogi, a  jutro może się 
okazać, że wykonawca zejdzie 
z budowy, bo nie będzie w stanie 
zmieścić się w  zaplanowanym 
na ten cel budżecie. Rosną także 
wydatki w naszych instytucjach, 
a tych mamy ponad 160. Wzrost 
cen gazu i energii wynosi aktual-
nie 40 proc. Jednym słowem je-
steśmy świadkami największego 
kryzysu energetycznego od lat 70. 
Jest to trudny moment również 
dla samorządów, które już dziś 
ograniczają wydatki. W  gminy 
i miasta uderzają rekordowe ra-
chunki za energię, większe nawet 
o 400–500 proc. 
 Czy sejmik województwa mazo-

wieckiego pomaga w tej sytuacji 
lokalnym samorządom? 

– Solidarność, pomocniczość 
i  równomierny rozwój całego 
Mazowsza to fi lary prowadzonej 
przez nas polityki. W tym roku na 
wsparcie lokalnych samorządów 
przeznaczyliśmy pół miliarda zło-
tych. Te środki pomogły w reali-
zacji tysięcy inwestycji, zarówno 
tych małych, np. zakup strojów 
dla kół gospodyń wiejskich czy 
budowa placów zabaw i  siłowni 
plenerowych, jak i  dużych, in-
frastrukturalnych, m.in. budo-
wa dróg, szkół czy przedszkoli. 
O tym, jak bardzo wyczekiwana 
jest ta pomoc, może świadczyć 
chociażby fakt, że zarówno licz-
ba, jak i  wartość zgłaszanych 
projektów co roku przekracza 
zaplanowany na ten cel budżet. 
Dlatego już dziś wiemy, że musi-
my w przyszłym roku zwiększyć 
pomoc. Obecnie za 100 000 zł nie 
można już zrobić tego, co było 
możliwe jeszcze rok temu. Nie-
stety, problemem, z jakim może 
przyjść nam się zmierzyć, będzie 
brak możliwości zagwarantowa-
nia wkładu własnego przez gminy 
i powiaty. Z tym również musimy 

się liczyć, przygotowując regula-
miny programów wsparcia na 
przyszły rok. 
 A środki unijne? Wiele mówi się 

o zagrożeniu dla funduszy euro-
pejskich ze wzglądu na konfl ikt 
na linii rząd – Komisja Europejska. 

– Mogę Państwa uspokoić, że 
środki europejskie dla Mazow-
sza nie są zagrożone. 2 grudnia 
Komisja Europejska zatwierdzi-
ła nasz program regionalny Fun-
dusze Europejskie dla Mazowsza 
2021–2027. Mowa o ponad dwóch 
miliardach euro z UE, które za-
silą realizację wielu ważnych 
projektów i  inwestycji. Decyzja 
ta kończy proces negocjacyjny 
i  otwiera drogę do ogłaszania 
naborów. Pierwsze z nich ruszą 
już w pierwszym kwartale 2023 r. 
Warto pamiętać, że poza tymi 
środkami Mazowsze Regionalne 
może liczyć również na dodatko-
we 400 mln euro w ramach pro-
gramu operacyjnego Fundusze 
Europejskie dla Polski Wschod-
niej. To efekt wprowadzonego 
w 2018 r. podziału statystycznego 
Mazowsza. Liczymy również na 
uruchomienie środków z  KPO, 
jednak tu wiele zależy od pol-
skiego rządu. 
 Jakie inwestycje zostały zreali-

zowane w tym roku przy wspar-
ciu samorządu województwa ma-
zowieckiego w naszym regionie 
radomskim? 

– 581 inwestycji w regionie ra-
domskim to tegoroczny bilans. 

Zdecydowanie najważniejszą 
z  nich jest budowa SOR-u  przy 
naszym szpitalu wojewódzkim. 
To długo wyczekiwana inwesty-
cja. Dwukrotnie staraliśmy się 
o środki na jej realizację z pro-
gramu rządowego. Niestety, dwa 
razy nasz wniosek pozostał bez 
odpowiedzi. Ponieważ wiemy, 
jak ważne są te inwestycje dla 
mieszkańców, zarezerwowali-
śmy środki w naszym budżecie. 
To niemała kwota, bo mowa 
o  100 milionach złotych. Prace 
idą zgodnie z harmonogramem 
i już pod koniec przyszłego roku 
obiekt powinien zostać oddany 
do użytku. Nowy budynek SOR 
będzie spełniać najwyższe stan-
dardy i mogę obiecać, że będzie 
to najnowocześniejszy oddział 
ratunkowy w Polsce. 
 To rzeczywiście ważna i  po-

trzebna w  naszym regionie in-
westycja, ale nie jedyna. Czym 
jeszcze może pochwalić się sa-
morząd Mazowsza? 

– Kolejna duża i ważna inwe-
stycja, na którą przeznaczamy 
90 milionów złotych, to budowa 
nowej siedziby szkoły drzewnej 
w Garbatce-Letnisku. To będzie 
nowoczesny, komfortowy budy-
nek na miarę XXI wieku, w któ-
rym młodzi ludzie nie tylko będą 
się uczyć, ale i  rozwijać swoje 
pasje. Szkoła zostanie do niego 
przeniesiona już w  przyszłym 
roku. Oczywiście nie można za-
pomnieć o zakończonym w tym 

roku remoncie kamienic Gąski 
i  Esterki, w  których mieści się 
Muzeum Historii Radomia. Na 
tę inwestycję w ciągu ostatnich 
czterech lat Muzeum im. Jac-
ka Malczewskiego otrzymało 
z  budżetu województwa ponad 
16,3 mln zł. Na tym nie koniec. 
Wspieraliśmy również mniej-
sze przedsięwzięcia. W ramach 
naszych programów dofi nanso-
waliśmy 25 inwestycji sporto-
wych. Pomogliśmy 200 kołom 
gospodyń wiejskich w  zakupie 
wyposażenia i organizacji wyda-
rzeń kulturalnych. Te aktywne, 
przebojowe i  odważne kobiety, 
a coraz częściej także mężczyź-
ni, angażują się w życie społecz-
ne swoich wspólnot, podejmują 
wyzwania i pomagają mieszkań-
com. Dlatego takie działania 
należy wspierać. Nasze środki 
pomagają także w rozwoju naj-
mniejszych społeczności, jakimi 
są sołectwa. Tylko w  tym roku 
wsparliśmy 142 inicjatywy, które 
odzwierciedlają głosy mieszkań-
ców. To oni typują inwestycje, na 
których im zależy. W ten sposób 
mamy pewność, że są one na-
prawdę potrzebne. 
 Spotyka się Pan z mieszkańca-

mi i  samorządowcami w  regio-
nie. O  czym rozmawiacie, jakie 
nastroje panują wśród miesz-
kańców? 

– Żyjemy w trudnych czasach. 
Rosnąca infl acja powoduje ol-
brzymie niepokoje społeczne. 

Coraz trudniej realizuje się in-
westycje, które są bardzo ważne 
z punktu widzenia mieszkańców, 
a  także rozwoju regionu. Nie 
chodzi o to, że nie ma środków. 
Rosnące ceny towarów i  usług 
powodują, że wykonawcy czę-
sto schodzą z  budowy, bo nie 
są w  stanie realizować inwe-
stycji za kwotę zaproponowaną 
w przetargu. Nie wiadomo, co ze 
środkami unijnymi. Przez długi 
czas rządzący mydlili wszystkim 
oczy w sprawie KPO. A dziś chy-
ba już nikt nie ma złudzeń, że 
tych środków nie dostaniemy. 
A przecież to właśnie one miały 
pomóc w realizacji dużych i klu-
czowych projektów, np. kolejo-
wych. Dlatego nastroje są ciężkie. 
Wielu samorządowców pyta, co 
będzie dalej, czy nadal będziemy 
pomagać. Niestety, jeśli infl acja 
będzie rosła, wzrosną ceny ener-
gii i gazu, to budżety gmin, miast 
i  powiatów tego nie udźwigną. 
Mam wrażenie, że rząd zamiast 
szukać rozwiązania, ten kryzys 
cały czas pogłębia. Przed nami 
trudny czas. My, podobnie jak 
inne samorządy, pracujemy nad 
budżetem na przyszły rok. I choć 
to rekordowy, bo 5-miliardowy 
budżet, jego realizacja będzie 
nie lada wyzwaniem. Dlatego 
nastroje nie są najlepsze i rozmo-
wy, które toczymy, są niezwykle 
trudne. Mam nadzieję, że najbliż-
szy czas okaże się dla nas wszyst-
kich łaskawszy.
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STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 14.11.2022 r. 

Znak: BOŚ 6620.3.2021

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 administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości 
Katarzynów, gmina Lipsko, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I.  ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Katarzynów, gmina Lipsko, powiat lipski, 
województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości: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 – Katarzynów, 
gm. Lipsko oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko 
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. Lipsko Katarzynów 112 0,79

2. Lipsko Katarzynów 156 0,3402

3. Lipsko Katarzynów 157 0,0753

4. Lipsko Katarzynów 217 0,2505

5. Lipsko Katarzynów 268/1 0,0925

6. Lipsko Katarzynów 268/2 0,3653

Łączna powierzchnia: 1,9138

O G Ł O S Z E N I E

REGION

XVI „Hubalowa Wigilia”
Na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” z Radomia, odpowiedziało 14 szkół z 4 województw. „Hubalowa Wigilia”, 
organizowana już od 16 lat, przyjęła ogólnopolski wymiar i stała się imprezą rozpo-
znawalną nie tylko na ziemi opoczyńskiej, ale i w znacznej części kraju.

Po pewnego rodzaju wahnię-
ciu, spowodowanym pandemią, 
na Bielawy (gmina Poświętne) 
znów przybył tłum uczniów, 
a  leśną polanę wypełnił gwar 
i śmiech młodzieży, szczególnie 
podczas tradycyjnego zdobienia 
choinek i  przy składaniu sobie 
świątecznych życzeń.

– To właśnie w  tym miejscu, 
dokładnie 83. lata temu, major 
Hubal wraz ze swoimi żołnie-
rzami z Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego uczestniczył 
w ostatniej Wigilii w swoim ży-
ciu. To tu zwracał się do swoich 
żołnierzy: „Tu, w tym lesie, jest 
kawałek ziemi, a na nim wolna 
Polska. Ta wolna Polska to my”. 
Cieszymy się, że mimo upływu 
lat liczba uczestników Hubalowej 
Wigilii stale rośnie. Dołączają do 
nas zarówno szkoły, jak i  insty-
tucje, którym są bliskie tradycje 
kawaleryjskie. Atmosfera wigilij-
nego spotkania na Bielawach jest 
niepowtarzalna. Głusza leśna, 
która rozciąga się wokół pomni-
ka, przerywana jest na chwilę 
gwarem uczniowskich rozmów, 
szeptem wypowiadanych życzeń, 
dźwiękiem łamanego opłat-
ka. Wspólne śpiewanie kolęd, 
biesiada przy ognisku buduje 
więzi i  przemawia mocniej do 
młodzieży, niż niejedna, nawet 
najlepiej przygotowana lekcja – 
powiedziała m.in. Anna Kwiat-
kowska, dyrektor ZSZ im. Hubala 
w Radomiu.

Historia pielęgnowania pamię-
ci o tamtej wigilii sięga znacznie 
dalej niż do 2007 roku, kiedy to 
w 110. rocznicę urodzin majora 
Hubala, staraniem leśników sta-
nął na Bielawach pomnik. Już 
w 1984 roku, kiedy to radomski 
Zespół Szkół Zawodowych przy-
jął go za swojego patrona, doszło 
do pierwszego wigilijnego spo-
tkania uczniów z hubalczykami. 
Od tamtej pory byli stałymi gość-
mi w szkole. Kiedy ich zabrakło, 
w  szkole zorganizowano „Mię-
dzyszkolną Hubalową Wigilię”, 
na którą przyjechali uczniowie 
z hubalowej szkoły w Przydwo-
rzycach (gm. Magnuszew). Kie-
dy na Bielawach stanął pomnik 
podjęto decyzję, że od tej pory 
wigilijne spotkania odbywać się 

będą na tej leśnej polanie. I była 
to trafna decyzja.

– Kultywujmy tradycje patrio-
tyczne, przekazujmy pamięć 
o  majorze Henryku Dobrzań-
skim następnym pokoleniom, 
bez polityki i zbędnych podzia-
łów, właśnie tak, jak odbywa 
się to od 16 lat na Bielawach, 
w  miejscu przepełnionym pa-
triotyzmem oraz pięknem tra-
dycji leśnych – powiedział wójt 
Gminy Poświętne Michał Franas.

 Tegoroczne spotkanie miało 
wyjątkowy klimat i  charakter. 
Mimo zimna panowała gorąca, 
przyjacielska atmosfera, bo wszy-
scy uczestnicy to starzy znajomi. 
Spotykają się co prawda raz do 
roku, ale są ze sobą w stałym kon-
takcie. Z biegiem lat to zaprzyjaź-
nione grono stale się powiększa. 
W tym roku na polanę przybyło 
ponad 400 osób. Dopisali również 
ułani, ponad dwudziestu jeźdź-
ców, którzy tworzą niepowtarzal-
ny i niezapomniany klimat tego 
hubalowego święta. Największą 
grupę stanowią jednak ucznio-
wie ze szkół w Radomiu, Lipinach 
(gm. Odrzywół), Przydworzycach 
(gm. Magnuszew) i wielu innych, 
spośród których największy dy-
stans mają do pokonania ci z By-
chawy (woj. lubelskie). 

Miłą niespodzianką była rów-
nież obecność przybyłych z  kie-
leckimi uczniami kombatantów, 
majora Bogdana Eubicha i porucz-
nika Józefa Łużyńskiego. Obydwaj 
panowie obdarowani zostali przez 
szkołę „Paczkami dla Bohatera”. 
Nie obyło się jednak bez smut-
nego wspomnienia. W tym roku 

zabrakło na leśnym spotkaniu 
pułkownika Mariana Zacha, który 
zmarł 30 kwietnia br. Towarzyszył 
jednak wszystkim nie tylko w my-
ślach, ale i głosem, dzięki odtwo-
rzeniu nagrania jego opowieści 
o wigilijnym spotkaniu hubalczy-

ków w 1939 roku. Ktoś powiedział 
o pułkowniku Zachu, że nie miał 
własnych dzieci, ale wychował ich 
tysiące. To właśnie one spotykają 
się co roku na Bielawach, aby kon-
tynuować jego dzieło.

 Ciekawym akcentem był pokaz 
obrazów pędzla Elżbiety Dudy, 
koneckiej artystki, „Leśniczówka 
Bielawy” i  „Bazylika w  Poświęt-
nem”. Ten pierwszy obraz znalazł 
się również na wigilijnej pamiątce 
rozdanej uczestnikom spotkania.

Hubalowa Wigilia zakończyła 
się przy „Szańcu” w  Anielinie. 
Przy pomniku majora Hubala 
złożono kwiaty i zapalono znicze, 
a Cezary Jawoszek, wraz z wie-

loma uczestnikami spotkania, 
zaśpiewał słynną balladę „Huba-
lowa legenda”. 

Jak co roku organizatorami 
tej oryginalnej lekcji historii był 
ZSZ im. Hubala w Radomiu, Nad-
leśnictwo Opoczno, Środowisko 
Żołnierzy majora Hubala „Hubal-
czycy” przy ŚZŻAK oraz Urząd 
Gminy Poświętne, która coraz 
szerzej jest rozpoznawalna nie 
tylko jako „Filmowa gmina”, ale 
i ta, która wnosi największy wkład 
w zakresie pielęgnowania wśród 
młodzieży pamięci o majorze Hu-
balu i jego żołnierzach.

Foto: autor, UG Poświętne, 
ZSZ Hubal Radom 

Dwie najważniejsze organizatorki spotkania – Anna Kwiatkowska, dyrektorka ZSZ 
im. Hubala w Radomiu i Justyna Bujek, nauczycielka historii

Ubieranie choinki to stały element tego święta
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Śnieżna Miejska 
Wigilia w Pionkach
Nie tylko gospodarze miasta Pionki zadbali o niepowtarzalny klimat 
miejskiej wigilii. Spory udział miała w nim aura sypiąc śniegiem, 
pięknie ozdabiając choinki i uczestników spotkania.

Miejska Wigilia w  Pionkach 
odbyła się na Placu Konstytucji 
3 Maja. Nie zabrakło atrakcji. Już 
w południe rozpoczął się Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Kiedy zapa-
dły ciemności, przyszła kolej na 
wigilijne spotkanie. Rozstawione 
w bezpiecznych miejscach kok-
sowniki pozwalały rozgrzać się, 
a  ciepły poczęstunek, wigilijny 
barszcz i inne smakołyki, w tym 
również tradycyjny „śledzik” 
w różnej postaci, nie pozwalały 
odejść głodnym. O  ciepły posi-
łek zatroszczyły się pionkowskie 
placówki oświatowe. Nie za-
brakło również występów arty-
stycznych. W świąteczny klimat, 
śpiewając kolędy, wprowadzili 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Pionkach: Marcela 
Borek i  Lena Wąsik, uczenni-
ce Szkoły Muzycznej I  Stopnia 
w Pionkach oraz Kapela Góralska 
z Zakopanego. 

Na scenie pojawili się również 
– burmistrz Robert Kowalczyk, 
zastępca burmistrza Kamila 
Kaczorowska, Przewodniczący 
Rady Wojciech Maślanek, Rad-
ny Powiatowy Marek Janeczek, 
księża Robert Kowalski i Mariusz 
Wincewicz. Po krótkiej modli-
twie podzielono się opłatkiem 
i złożono sobie życzenia.

– „Święta to nie stół i ozdoby, 
a ludzie z ich uśmiechami i cie-
płymi spojrzeniami” – powiedział 
burmistrz Miasta Pionki Robert 
Kowalczyk cytując słowa Lidii 
Trojanowskiej, autorki książki 
„Wigilijna przystań”. Zgadzam 
się z nią, szczególnie dzisiaj, kie-
dy trwa wojna za naszą granicą, 
kiedy mamy kryzys energetycz-

ny, a teraz jeszcze idąc na przed-
świąteczne zakupy otwieramy 
szeroko oczy i nie dowierzamy, 
co infl acja zrobiła z cenami pro-
duktów pierwszej potrzeby. Dla-
tego teraz szczególnie powinni-
śmy zwrócić uwagę na rodzinę, 

Dzieci nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie „Bombka Bożona-
rodzeniowa”:
Hanna Wulczyńska, Hanna 
Sztamberek, Nikola Błazik, Jakub 
Adamczyk, Dawid Jarecki, Anna 
Mucha, Krzysztof Marczak, Zofi a 
Orzechowska-Żarłok, Róża Grzy-
wacz, Adam Kozłowski, Katarzyna 
Lenarczyk, Roksana Klimkiewicz, 
Michał Janaszak, Szymon Mąkosa, 
Igor Tarczyński, Kacper Oliwa. 

Płatki śniegu posypały wigilijnych gości Burmistrz Robert Kowalczyk złożył życzenia świąteczne

na sąsiadów, znajomych i zoba-
czyć, czy nie potrzebują w tym 
trudnym czasie naszej pomocy 
lub wsparcia. To czas na test 
naszego człowieczeństwa. Po-
kazaliśmy już jak mamy wielkie 
serca w ramach akcji „Szlachetna 

paczka”, czy „Mikołaj w  przed-
szkolach”. To właśnie dzięki 
miłości, dobroci i hojności wie-
lu z Was, szanowni mieszkańcy 
Pionek, w wielu rodzinach zago-
ścił uśmiech i radość. Zróbmy to 
również przed świętami. Po pro-
stu pamiętajmy, że są tacy, którzy 

nie proszą, ale za każde wsparcie 
podziękują. (…) Pamiętajmy, tyle 
jesteśmy warci, ile możemy po-
móc drugiemu człowiekowi. Ży-
czę wszystkim Państwu, abyście 
w  ten nadchodzący świąteczny 
czas byli uśmiechnięci i otwar-
ci dla ludzi. Niech święta będą 
zdrowe i spokojne!

W czasie spotkania ogłoszono 
również wynik konkursu „Bomb-
ka Bożonarodzeniowa”. Nagrody 
i wyróżnienia wręczyli dzieciom 
burmistrz Robert Kowalczyk 
i  zastępca burmistrza Kamila 
Kaczorowska. 

Organizatorami tegorocznego 
wigilijnego spotkania byli Bur-
mistrz Miasta Pionki Robert 
Kowalczyk i Rada Miasta Pionki 
oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Pionkach.   

Kolędy w wykonaniu uczestników WTZ w Pionkach

Górale z Podhala zaśpiewali „do ucha”

Opłatków i życzeń nie zabrakło

Na tradycyjnego wigilijnego „śledzika” zaprosił Burmistrz Robert Kowalczyk
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