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74. rocznica  
wydarzeń  
w Rożkach
Uczniowie uczcili rocznicę hitlerow-
skiej zbrodni

W październiku delegacja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. 
Makuszyńskiego jak corocznie wybrała się pod pomnik historyczny w Roż-
kach, upamiętniający zbrodnię hitlerowską dokonaną na kilkunastu miesz-
kańcach w dniu 12 października 1942 roku. Piętnaście osób, kobiet i męż-
czyzn w różnym wieku, zostało powieszonych przy stacji kolejowej Rożki za 
współpracę z podziemiem niepodległościowym i powiązania z AK.

W 74. rocznicę tych tragicznych wydarzeń członkowie Samorządu Ucz-
niowskiego wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariusza oraz Kołem Caritas 
zadbali o prace porządkowe, a delegacje klas starszych wraz z wychowaw-
czyniami udały się pod pomnik, by przypomnieć historię zdarzenia oraz 
oddać hołd osobom, którym odebrano życie. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć pomordowanych oraz zapalono znicze.

Wodociąg  
w Kosowie

Obecnie prowadzone są roboty budowlane przy budowie sieci wodocią-
gowej w Kosowie. Jest to II - kolejny etap tej budowy obejmujący odcinek 
od trójnika T-1 do hydrantu HP-7. Inwestycja realizowana jest na terenach 
gminnych. Budowa tego odcinka przyczyni się do podniesienia atrakcyjno-
ści sprzedażowej działek gminnych

(działki uzbrojone).
Wykonawcą robót jest wyłoniona podczas postępowania przetargowego 

firma - Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnickim - Kozłów. 
Długość budowanego odcinka to 1020 m. Cena brutto tego etapu to kwota 
- 94 432,94 zł. 

Piątką do Rożek
Linia autobusowa nr 5 przedłużona do nowej pętli w Rożkach

Zakończyły się prace bu-
dowlane związane z budową 
nowej pętli autobusowej linii 
nr 5 w miejscowości Rożki 
w gminie Kowala. W związ-
ku z tym od dnia 1.10.2016 r. 
trasa kursów linii nr 5 została 
przedłużona do nowej pętli 
zlokalizowanej w miejscowo-
ści Rożki.

Autobusy miejskie linii nr 5 
wykonujące dotychczasowe 

kursy do miejscowości Młodo-
cin Mniejszy będą kursowały 
dłuższą trasą do miejscowości 
Rożki. Na nowym odcinku tra-
sy będą obowiązywać następu-
jące przystanki: Rożki I 03 i 04 
(w obu kierunkach – w okolicy 
posesji nr 1 i 2A) oraz Rożki 
(na pętli końcowej). Likwidacji 
ulegnie dotychczasowa pętla 
w Młodocinie Mniejszym.

Przeznaczone środki finanso-
we na ten cel to kwota: 92 250 zł.

Remont drogi  powiatowej  
w Rudzie Małej

Ponad trzysta tysięcy będzie 
kosztowała przebudowa drogi 
powiatowej nr 4010W Oroń-
sko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda 
Mała. Prace trwają na odcinku 1 
385,00 metrów i polegają na wy-
równaniu istniejącej nawierzch-
ni jezdni mieszanką bitumiczną, 
umocowaniu poboczy grun-

towych kruszywem łamanym, 
remoncie istniejących urządzeń 
odwadniających, podczyszcze-
niu rowów.

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Radomiu przeznaczył na 
ten cel środki w wysokości 303 
343,68 zł.

5. miejsce Rafała Lisa  
na Igrzyskach w Rio

Gratulacje dla Rafała Lisa, mieszkańca 
naszej gminy, który na XV Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro upla-
sował się na 5. miejscu.

Po ponad 3 tygodniach spędzonych w wio-
sce paraolimpijskiej powrócił do kraju Rafał 
Lis, który reprezentował Polskę na XV Igrzy-
skach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

W turnieju indywidualnym mieszkaniec 
Kotarwic uplasował się na 5. miejscu. Po 
wygraniu z Koreańczykiem Choii Ii Sang 3:2 
oraz Vural Sulejman Turcja 3:0 awansował 

do ćwierćfinału, w którym przegrał z Tur-
kiem Nesim Turan 2:3.

W turnieju drużynowym Rafał w pa-
rze z kontuzjowanym Krzysztofem Żyłką 
przegrali w 1. rundzie z Nigerią 1:2. Jedyny 
punkt zdobył Rafał.

- Wolontariusze służyli pomocą, stołówka, 
obiekty sportowe przygotowane były na 100%, 
atmosfera niesamowita - stwierdził Rafał.

Rafał składa podziękowania wszystkim, 
którzy trzymali za niego kciuki i wspiera-
li swoimi SMS-ami i mailami! Już za 4 lata 
igrzyska w Tokio.


