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– Jesteśmy miastami partner-
skimi już od 15 lat, ale do tej pory 
nasze relacje opierały się przede 
wszystkim na wzajemnych wi-
zytach, uczestnictwie w różnych 
uroczystościach czy wydarze-
niach. Dziś możemy powiedzieć, 
że jest to pełne partnerstwo. 
W  sytuacji kiedy jest potrzeba 
niesienia pomocy potrzebują-
cym, okazuje się, że możemy 
liczyć na Magdeburg. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w  tę akcję i  jestem 
dumny, że możemy razem udzie-
lać pomocy uchodźcom – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Ciężarówka z  Magdeburga 
przywiozła m.in. konserwy, 
mąkę, kaszę, soki, dżemy i wiele 
innych produktów. Za pośred-
nictwem m.in. punktu pomocy 
w  Kamienicy Deskurów zosta-
ną one przekazane uchodźcom 
wojennym z  Ukrainy, którzy 

DARY Z MAGDEBURGA
DLA UCHODŹCÓW

uciekając przed wojną trafi li do 
Radomia. 

– Jestem bardzo szczęśliwy, że 
w  tak krótkim czasie udało się 
nam zdobyć te dary od przedsię-
biorców z  regionu magdebur-
skiego. Prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w  biedzie, a  teraz 
mamy wręcz katastrofę humani-
tarną. Z naszej strony jest ogrom-
ne uznanie dla tego wszystko co 
robi Polska dla Ukraińców. To 
jest niesamowite i przejdzie do 
historii. Społeczeństwo niemiec-
kie jest bardzo zaangażowane 
w pomoc humanitarną. Będzie-
my się starali wspólnie temu 
kataklizmowi przeciwdziałać. 
Tylko jak będziemy to robić 
wspólnie, mamy szansę – mówił, 
przekazując dary, reprezentujący 
władze Magdeburga, prezes To-
warzystwa Niemiecko-Polskiego 
w  Saksonii-Anhalt, Krzysztof 
Blau. 

W Magdeburgu już jest przy-
gotowywany kolejny transport 
darów, które niedługo trafi ą do 
Radomia.

Wcześniej dary dla Ukraińców, 
w tym żywność, leki, środki opa-
trunkowe, artykuły dziecięce, 

odzież czy artykuły higieniczne 
zostały przywiezione do Rado-
mia także z Hannoweru, Mona-
chium oraz z gminy Grand Co-
gnac w departamencie Charente 
we Francji. 

 UM Radom

40 ton darów, głównie artykułów spożywczych przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy, 
dotarło do Radomia z Magdeburga. To miasto partnerskie, które odpowiedziało na apel władz 
Radomia o pomoc dla Ukraińców.
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Oddział chirurgii urazowo-
-ortopedycznej ma jeden z naj-
wyższych w szpitalu wskaźnik 
obłożenia łóżek. Teraz jego pra-
ca jest zagrożona. O  przyczy-
nach swojej decyzji ortopedzi 
nie poinformowali kierownika 
oddziału. Taka informacja nie 

Jak podkreśla marszałek Adam 
Struzik, wyróżnianie najaktyw-
niejszych kół gospodyń wiejskich 
jest szczególnie ważne, gdyż to 
często one napędzają życie kul-
turalne małych miejscowości 
i integrują mieszkańców.

– Koła są najbardziej znane 
z  pielęgnowania tradycyjnej 
kuchni, ale ich działania to wie-
le, wiele więcej. Organizują wy-
darzenia kulturalne, angażują 
mieszkańców i napędzają lokal-
ne życie społeczne. Nasz konkurs 
to okazja dla nich, by pochwalić 
się swoimi osiągnięciami, jak 
i zdobyć środki na dalszy rozwój 
– dodaje.

Co będzie oceniane?
W konkursie oceniana będzie 

działalność szeroko pojętym roz-
wojem obszarów wiejskich w wo-
jewództwie mazowieckim. Chodzi 
tu m.in. o wykorzystanie środków 

Ogromny problem 
w radomskim szpitalu
Ortopedzi odchodzą z pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Rado-
miu. Dwunastu lekarzy złożyło wypowiedzenia umów. Po ich odejściu na oddziale 
pozostanie tylko czterech specjalistów, a to za mało, żeby osadzić dyżury i za-
pewnić opiekę pacjentom.

znalazła się też w  dwunastu, 
identycznych w  treści doku-
mentach. – Nie podali powodu 
rezygnacji z pracy. Ich okres wy-
powiedzenia trwa miesiąc więc 
cały skład jeszcze będzie do 
31 marca włącznie – zaznaczy-
ła Karolina Gajewska, rzecznik 

Mazowieckiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Radomiu. 

Szpital ogłosił przetarg 
Do tego czasu wykonane zo-

staną wszystkie planowe zabie-
gi. Zarząd szpitala szuka roz-
wiązania, by nie popuścić do 
zamknięcia oddziału. Jest tam 
60 łóżek, głównie dla pacjen-
tów po wypadkach komuni-
kacyjnych, z urazami kończyn 
czy chorobami układu ruchu. 
– Szpital oczywiście prowadzi 
rozmowy z  lekarzami, z  or-
topedami, niemniej jednak 
ogłosiliśmy już przetarg na 
udzielanie świadczeń zdrowot-
nych z zakresu chirurgii ura-
zowo-ortopedycznej – dodała 
rzecznik szpitala. 

Rocznie na oddziale leczo-
nych jest około 3 tysięcy pa-
cjentów i  wykonuje się tam 
ponad 2000 zabiegów opera-
cyjnych.

 źródło: radom24.pl 

Szukają 
najlepszych KGW
Koła gospodyń wiejskich z Mazowsza mają szansę na pokazanie swojej działalno-
ści i cenne nagrody! Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie 
„Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. 
Pula nagród to aż 40 tys. zł. 

unijnych, innowacyjnych tech-
nologii na obszarach wiejskich, 
rozwój turystyki, wykorzystanie 
i promocję dóbr kultury, rozwój 
ekologicznego rolnictwa, organi-
zację spółdzielczości i grup pro-
ducenckich oraz aktywizowanie 
społeczności lokalnych.

– Mimo upływu czasu koła go-
spodyń wiejskich są bardzo waż-
nym elementem budowania lokal-
nej tożsamości – podkreśla Janina 
Ewa Orzełowska, członek zarządu 
województwa. – Ich liczba na Ma-
zowszu wciąż rośnie, to już niemal 
1,5 tys. organizacji. W ich pracę an-
gażuje się coraz więcej osób, także 
mężczyzn. Gorąco zachęcam nasze 
mazowieckie gospodynie do udzia-
łu w konkursie – dodaje.

Nagrody czekają!
W tej edycji konkursu pula na-

gród to aż 40 tys. zł. Zwycięskie 
koło otrzyma 10 tys. zł. Przewi-

dziane są także nagrody za kolej-
ne miejsca i wyróżnienia. By wziąć 
udział, trzeba przesłać poprawne 
zgłoszenie. Powinno ono zawierać:

1. Wypełniony formularz zgło-
szeniowy;

2. Przynajmniej 2 rekomenda-
cje (organizacji pozarządowych, 
lokalnych grup działania, samo-
rządów);

3. Trzy przepisy kulinarne 
związane z regionem udokumen-
towane fotograficznie, wśród 
których znajdzie się minimum 
jeden przepis na kiszonkę wraz 
ze zgodą na ich publikację w for-
mie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz 
z  dodatkowymi dokumentami 
należy przesłać mailowo pod ad-
resem ksow@mazovia.pl, dostar-
czyć osobiście lub w pocztą pod 
adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckie-
go w  Warszawie, Departament 
Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 
03–469 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs dla KGW 2022”.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwiet-
nia br. Szczegóły, regulamin i formu-
larz zgłoszeniowy można znaleźć na 
stronach www.mazowieckie.ksow.
pl oraz mazovia.pl.
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Budżet zaspokajania ludzkich potrzeb
Radni uchwalili budżet na 2022 rok w gminie Kowala już 28 grudnia ubiegłego 
roku. To czasowe wyprzedzenie dało wójtowi Dariuszowi Bulskiemu i podległym mu 
służbom cenny czas na zabieganie o dalsze środki zewnętrzne, w tym potrzebne na 
wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, zapewniające rozwój całej gminie, jej sołec-
twom, pojedynczym miejscowościom i licznym stowarzyszeniom pozarządowym. 

Dzięki temu zrozumieniu i po-
parciu władz samorządowych 
i  rządowych zaspokajane będą 
coraz lepiej potrzeby ludności, 
przede wszystkim mieszkańców 
sąsiadującej z  Radomiem ak-
tywnej gospodarczo i społecznie 
gminy Kowala. 

Pożytek z aktywnego podejścia 
do zadań w trudnym okresie po-
twierdziła XXXVIII Sesja Rady 
Gminy Kowala, która 25  lutego 
wprowadziła korzystne zmiany 
do tegorocznego budżetu, zwięk-
szając zarówno jego dochody 
i wydatki, w tym bardzo ważne 
tzw. majątkowe. Przy okazji rad-
ni uchwalili inne zmiany, pod-
powiedziane przez wydarzenia 
zaistniałe w  pierwszych kilku 
tygodniach bieżącego roku.

Dochody budżetu Gminy Ko-
wala na 2022 rok, podwyższo-
ne po zmianach uchwalonych 
przez radnych, wynoszą łącznie 
28 535 390,39 zł. Są one o ponad 
1 mln zł wyższe od przyjętych 
28 grudnia. Źródłem prawie ca-
łej zwiększonej sumy są fundu-
sze europejskie przeznaczone 
m.in. na sfi nansowanie zadań 
pod nazwą: Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w  Kosowie 
i  na terenie gminy Wierzbica 
(657 276,60 zł) i Gmina Cyfrowa 
(łącznie 387 680 zł), uwzględnia-
jąca m.in. zakup nowoczesnego 
sprzętu internetowego.

– Zaplanowane znacznie po-
większone wydatki budżetowe 
przedstawiają teraz wartość 
63 397 694,10 zł z czego bieżące 
przekroczą nieco 53,2 mln zł. 
Uwzględnione w  budżecie wy-
datki majątkowe osiągnęły już 
kwotę 10 182 009,29 zł, czyli są 
przybliżone do wartości zadań 
zrealizowanych w  ubiegłym 
roku. – Jest szansa ich przekro-
czenia także w  roku bieżącym, 
po pozytywnych naszych stara-
niach o dalsze środki zewnętrz-
ne – objaśnia wójt Dariusz Bul-
ski. Oznajmia ponadto, że wzrost 
wydatków budżetowych o kwotę 
ponad 4,9 mln zł jest rezultatem 
podwyższenia planu wydatków 
majątkowych o  kwotę prze-
wyższającą 2 mln zł i  o  sumę 
2 768 516 zł – wydatków bieżą-
cych, uwzględniających m.in. 
koszty związane z  remontem 
i  bieżącym utrzymaniem dróg 
oraz zapewnieniem warunków 
do prawidłowej realizacji tego-
rocznego budżetu.

Tegoroczny przejściowy de-
fi cyt budżetowy gminy Kowala 
wynosi 4 862 303,71 zł i będzie 
sfinansowany przychodami 

uzyskanymi z  emisji obligacji 
w kwocie 1 mln zł (połowa obec-
nej jej puli), z wolnych środków 
wartości 2 mln zł i nadwyżki bu-
dżetowej z lat ubiegłych w kwo-
cie 1 862 303,71 zł.

Wprowadzone do tegoroczne-
go budżetu Gminy Kowala 2022 
nowe zadania inwestycyjne oraz 
zwiększony plan wydatków doty-
czących inwestycji wieloletnich, 
kontynuowanych w tym roku, to 
bardzo ważne przedsięwzięcia 
rozwojowe. Nawet mniej kosz-
towne zadania są dla mieszkań-
ców sołectw czy pojedynczych 
miejscowości bardzo potrzebne, 
gdyż polepszają warunki życia 
ich mieszkańców.

Jedno z  tegorocznych zadań 
wartości niespełna stu tysięcy 
złotych dotyczy projektu nowego 
ujęcia wody. Daje ono początek 
inwestycji o  znaczeniu strate-
gicznym dla całej gminy Kowala. 
Ujęcie to zostało zlokalizowane 
w miejscowości Walentynów. Na 
wykupionej działce znajduje się 
już pierwsza studnia głębinowa. 
W  bieżącym roku będą prowa-
dzone także inne zadania wo-
dociągowe. Nakładem 160 tys. zł 
zostaną ułożone dwa odcinki 
sieci wodociągowej w Kowalów-
ce. Gmina zleciła też opracowa-
nie projektu przebudowy stacji 
uzdatniania wody w  Dąbrówce 
Zabłotniej, przebudowy wodo-
ciągu w  miejscowości Kowala-
-Stępocina oraz opracowanie 
projektów sieci wodociągowych 
dla Kowali-Kolonii i Parznic. 

W ramach Polskiego Ładu gmi-
na Kowala otrzymała środki na 
budowę IV odcinka drogi gmin-
nej w  Kosowie. Prowadzi ona 
w  kierunku Krychnowic przez 
nowe działki. Przecina na połowę 
m.in. około 40-hektarowy areał 
ziemi. Koszt IV fi nalnego etapu 
wyniesie około 1,7 mln zł.

Istotnym zadaniem inwe-
stycyjnym będzie dobudowa 

szatni i  dwóch sal lekcyjnych 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Ko-
wali-Stępocinie. Na realizację 
tej ważnej inwestycji przezna-
cza się 1,3 mln zł, w bieżącym 
roku – 888.153 zł. Przekaza-
nie uczniom i  nauczycielom 
nowych pomieszczeń nastąpi 
w przyszłym roku.

Gmina Kowala postarała się 
o 4 mln zł na termomoderniza-
cję trzech szkół i siedziby Urzędu 
Gminy. Budynek szkolny w Mło-
docinie Mniejszym został już 
przekazany do użytku. Trwają 
przygotowanie do termomo-
dernizacji Publicznych Szkół 
Podstawowych w  Bardzicach 
i  Mazowszanach oraz siedziby 
Urzędu Gminy w Kowali-Stępo-
cinie. Rozstrzygnięte przetargi 
powiększyły koszty tych inwe-
stycji. Te zwiększone wydatki 
będą uwzględnione w koniecznej 
następnej zmianie tegorocznego 
budżetu gminy Kowala.

Trwa budowa strażnicy OSP 
w  Kowali-Stępocinie. Marsza-
łek województwa mazowiec-
kiego wspomógł zadanie sumą 
1,1 mln zł. Pozostałe koszty war-
tości około 40% w całości pokry-
je budżet gminy. Za rok obiekt 

zacznie służyć bezpieczeństwu 
mieszkańców, przyczyniać się 
do zapobiegania pożarom oraz 
likwidować skutki zaistniałych 
pożarów i  groźnych zmian kli-
matycznych.

Gmina Kowala wspiera kwotą 
500 tys. zł, realizowaną w  tym 
roku przez starostwo, budowę 
drogi powiatowej nr 3539W pro-
wadzącej przez: Gębarzów-Pola-
ny-Bardzice-Józefów-Bukowiec. 
Odcinki tej drogi powiatowej za-
haczają więc także o teren gmin 
– Skaryszew i Wierzbica.

 Samorządowa gmina przezna-
czy też 100 tys. zł na zaplanowa-
ną przez powiat radomski budo-
wę ronda w  Kowali-Stępocinie, 
w miejscu obecnego niebezpiecz-
nego skrzyżowania. Sfi nansuje 
m.in. wykup 1200 metrów kw. 
potrzebnego gruntu i  przejścia 

Tak ma wyglądać południowa elewacja remizy po wybudowaniu pożytecznego obiektu

Wójt Dariusz Bulski wskazuje na mapie lokalizację nowego gminnego ujęcia wody

i umundurowania bojowego dla 4 
jednostek OSP (Bardzice, Kosów, 
Kowala-Stępocina i  Ruda Mała. 
W sfi nansowaniu całości wydat-
ków ma uczestniczyć samorząd 
województwa mazowieckiego. 

Gmina Kowala liczy też na jego 
pomoc fi nansową w  przebudo-
wie przyszkolnego boiska spor-
towego w Bardzicach.

W  budżecie uwzględniono 
60 tys. zł na sfi nansowanie pro-
jektu i budowę oświetlenia ulicz-
nego w  miejscowości Parznice, 
a 45 tys. zł – na oświetlenie uliczne 
w Hucie Mazowszańskiej. Projekt 
altany w  Zenonowie ma koszto-
wać 5 tys. zł.

Wójt Dariusz Bulski sumuje, 
że choćby wymienione zadania 
wymagają wzmożonego, syste-
matycznego wysiłku radnych 
i zespołu pracowniczego gminy 

dla pieszych. Z własnego budże-
tu gmina wyasygnuje 120 tys. zł 
na parking samochodowy, usytu-
owany w pobliżu ronda.

Gmina przeznaczy 35 tys. na 
opracowanie koncepcji budowy 
chodnika wzdłuż drogi Trablice – 
Ludwinów i 15 tys. zł na wykona-
nie podobnej koncepcji budowy 
chodnika przy drodze Trablice-
-Godów.

Wstępnie zostanie przezna-
czone 20 tys. zł na zakup syreny 
alarmowej, sprzętu łączności 

oraz aktywnych społecznie jej 
mieszkańców, w tym nauczycieli, 
strażaków, sportowców i przed-
stawicieli innych środowisk spo-
łecznych. – Zadania ustalaliśmy 
wspólnie, uwzględniając ich zna-
czenie i celowość. Komisje roz-
strzygają już przetargi, inne są 
ogłaszane. Jest ciężko, ale musi-
my sobie poradzić. Robimy to dla 
mieszkańców i z ich aktywnym 
udziałem – podkreśla gospodarz 
gminy Kowala. 

 (M.K.)

Obecny stan zaawansowania budowy nowej remizy OSP w Kowali– Stępocina
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Tradycji stało się zadość

Skazano „Śmierć”
Coroczna inscenizacja „Ścięcia Śmierci” to już wielowiekowa tradycja. 
Po raz pierwszy odnotował ją proboszcz Jedlińska Jan Kloczkowski jako 
niemałą ciekawostkę w „Gazecie Codziennej” (nr 50 z 1860 roku).

Swój opis zakończył następu-
jącą konkluzją: (…) Kraków ma 
swoje Rękawki i Koniki Zwierzy-
nieckie, Warszawa Świętojańskie 
Wianki, Paryż Wołu Karnawało-
wego, Madryt Walki Bawołów, 
Londyn Bitwy Kogutów, czemuż-
by Jedlińsk nie miał mieć swo-
jego ścięcia śmierci? A tak czte-

Niewdzięczna rola, tak być ścinanym co roku

Korowód prowadzący Śmierć na ścięcie, jak co roku witają tłumy Przebierańcy opanowali Jedlińsk

W Jedlińsku nie może nigdy zabraknąć Raczka

Młodzieżowa orkiestra dęta dała wspaniały koncert

Rajcy i kat już są gotowi na właściwe powitanie Śmierci

Nogi rwały się do tańca. Jak zabawa to zabawa

Jan Marszałkiewicz – tegoroczny laureat nagrody „Jedlińskiego Raczka”

ry miasteczka u nas będą mieć 
swoją charakterystykę: Osiek, 
gdzie sprawiedliwie sądzą spra-
wy, Pacanów, gdzie kozy kują, 
Gliniany, gdzie wilki burmistrza 
zjadły wśród Rynku i  Jedlińsk, 
gdzie Śmierć ścinają.

Ks. Kloczkowski nie ograniczył 
się jedynie do zwięzłej relacji 

w  „Gazecie Codziennej”. Pozo-
stawił również dokładny opis tej 
inscenizacji zatytułowany „Ścię-
cie Śmierci w Jedlińsku w Kusy 
Wtorek. Zabawa Ludowa”. Praca 
ta nigdy nie została wydana dru-
kiem i pozostaje w rękopisie.

To właśnie na niej opierają 
się aktorzy co roku odtwarzając 
wiernie ten obrzęd.

Kilka lat temu wzbogacono 
święto „Ścięcia Śmierci” o zwy-
czaj przekazywania rajcom-ak-
torom kluczy do bram „miasta 
Jedlińska”, przypominając, że 
w dawnych czasach miał on pra-
wa miejskie.

 „Ścięcie Śmierci” to nie jedyna 
atrakcja w ostatni wtorek karna-
wału. Od wielu już lat najbardziej 
zasłużony dla Jedlińska miesz-
kaniec gminy nagradzany jest 
statuetką „Jedlińskiego Raczka”. 
W tym roku zaszczyt ten przy-
padł wieloletniemu propagatoro-
wi kultury sportowej i pedagogo-
wi Janowi Marszałkiewiczowi. 
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www.grabow.pl

Dzień Kobiet w nowej hali 
w Grabowie nad Pilicą
– Obiecaliśmy, że pierwszą imprezą w nowej hali będzie Dzień Kobiet i spełniła się nasza obietnica – 
powiedział wójt gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk.

Po kilkuletniej przerwie znów 
impreza z  okazji Dnia Kobiet 
zgromadziła mnóstwo pań. Nic 
dziwnego. W  nowej hali spor-
towej w  Grabowie nad Pilicą 
miejsca wystarczy dla wielu 
osób i choć przybyło naprawdę 
dużo pań, zmieściłoby się ich 
znacznie więcej. Te, które nie 
mogły się pojawić na imprezie, 
mogą tylko pożałować, bo zaba-
wa była przednia. Organizatorzy, 
jak zwykle, stanęli na wysokości 
zadania.

– Macie państwo, bo są wśród 
nas i panowie, możliwość obej-
rzenia naszej hali sportowej, 
zobaczenia jaki wybudowali-
śmy piękny obiekt. Kiedy roz-
poczynaliśmy tę inwestycję, nie 
dowierzano nam. Mówiono, że 
samorząd przy takich środkach 
fi nansowych, jakie posiada, nie 
podoła temu wyzwaniu. A  jed-
nak wybudowaliśmy! Następna 
inwestycja, którą planujemy, po-
wstanie na sąsiedniej działce, na 
wprost szkoły. Będzie to park re-
kreacyjno-rozrywkowy. Następ-
nie powstanie obiekt, o którym 
z przekąsem i w przenośni mó-
wiono nam, żebyśmy się puknęli 
w głowę – pływalnia. W dniu dzi-
siejszym nie jest to realne. Wiem 
dokładnie, że takich środków 
nie pozyskamy. Priorytetowe są 
wnioski na budowę dróg i  ich 
oświetlenie, kanalizację oraz tym 
podobne potrzebne w  gminie 
bieżące inwestycje – powiedział 
wójt Grabowa n/P Euzebiusz 
Strzelczyk. Nawiązał również do 
bieżącej sytuacji, wojny na Ukra-
inie i pomocy uchodźcom wyja-
śniając, że musi to być pomoc 
zorganizowana, a nie chaotycz-
na, która choć płynie z serca, to 
mija się z celem. 

Na zakończenie tego krótkie-
go wystąpienia wójt Euzebiusz 
Strzelczyk złożył wszystkim pa-

niom, tym obecnym w hali, jak 
i tym, które zatrzymały w domu 
i  w  pracy obowiązki, najlepsze 
życzenia z  okazji Dnia Kobiet. 
Pamiętał także, że tego dnia ob-
chodzony był Dzień Teściowej, 
dlatego również skierował ży-
czenia z  tej okazji, a  następnie 
zaprosił do zabawy. 

Dalszą część spotkania po-
prowadziła Anna Plesiewicz-
-Trzeciak, zastępca wójta gminy 
Grabów nad Pilicą, zapraszając 
do wysłuchania koncertu mło-
dzieżowego zespołu ludowego 
„Guzowianki”, prowadzonego 
przez Wiolettę Fijałkowską. Jako 
soliści wystąpili Julia Wesołow-
ska, Magdalena Seweryńska 
i  Kuba Kołodziejski. Zespołowi 
przygrywała kapela w  składzie: 
Bartłomiej i  Cezary Bursa, Pa-
tryk Pucuła, Dawid Kozdrach 
i gościnnie Łukasz Owczynnikow 
z Warszawskiej Orkiestry Senty-
mentalnej. Przy znanych ludo-
wych pieśniach nogi rwały się 
słuchaczom do tańca, ale chyba 
nie chcieli przeszkadzać młodym 
artystom. 

Po nich na scenę wkroczył po-
znański czteroosobowy kabaret 
„Czesuaf” i dał popis doskonałe-
go humoru i aktorstwa. Najbar-
dziej chyba wszystkim przypadła 
do gustu ostatnia odegrana scen-
ka, można śmiało powiedzieć, 
z  życia wzięta, oparta na przy-
godach gospodarzy-rolników 
z wczasowiczami. Owszem, mile 
widzianymi w gminie, ale nieste-
ty często przenoszącymi na wieś 
swoje miejskie nawyki.

Ostatnią atrakcją w tym dniu 
był występ zespołu Pogwizdani 
z Podhala, czyli grupy zaprzyjaź-
nionych młodych ludzi, których 
połączyła miłość do dobrej mu-
zyki i folkloru.

Organizatorzy zadbali jednak 
nie tylko o  duchową rozrywką 

dla pań. Na stołach oczekiwał na 
gości słodki poczęstunek sprzy-
jający biesiadowaniu oraz foto-
budka dzięki której, na pamiątkę 
panie osobiście mogły uwiecznić 
siebie na tej zabawie. 

Zastępca Wójta Anna Plesie-
wicz-Trzeciak na zakończenie 
podziękowała wszystkim Pa-
niom za przybycie podkreślając, 
że ich obecność jest motorem do 
dalszego działania. Podziękowa-
nia swoje skierowała również do 
wójta Euzebiusza Strzelczyka za 
organizację tej imprezy, a przede 
wszystkim za dbanie o  kulturę 
i  rozrywkę gminnej społeczno-
ści, Radzie Gminy za poparcie 
pomysłu, Druhom Strażakom za 
pomoc w dbaniu o bezpieczeń-
stwo imprezy, Zespołowi ratow-
niczemu z  ośrodka zdrowia za 
gotowość w  niesieniu pomocy 
medycznej oraz wszystkim pra-
cownikom samorządowym za 
zaangażowanie i długie godziny 
pracy w przygotowaniu tego wy-
darzenia. Żegnając się, zaprosiła 
wszystkich na kolejną biesiadę 
już za rok.

Wszyscy bawili się, zgodnie 
z  życzeniami wójta Euzebiusza 
Strzelczyka, doskonale i nikt nie 
wyszedł rozczarowany, mile spę-
dzonymi chwilami na pierwszej 
gminnej imprezie w nowej hali 
widowiskowo-sportowej w gmi-
nie Grabów nad Pilicą. 

 JaL

Wójt Euzebiusz Strzelczyk wraz z Anną Plesiewicz-Trzeciak, zastępcą wójta, 
powitali przybyłe panie

Zespół „Guzowianki” podbił serca słuchaczy

Występy artystów nagradzano gromkimi brawami Kabaret „Czesuaf” spisał się doskonale

Sala wypełniona była po brzegi Zespół „Pogwizdani” z Podhala dał porywający koncert 
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl

UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl

UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl

UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl

UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl
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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 NIKOSIASprzedam działkę 
rolno-budowlaną, 

4800 m kw., 
z domem i sadem w Janikowie, gm. Przysucha

tel. 798 851 194

Korepetycje 
z matematyki 

– dojeżdżam
tel. 798 851 194

Firma z Szydłowca 
produkująca rękawiczki 

skórzane wyjściowe 

zatrudni szwaczki 
z umiejętnością szycia 

rękawiczek na maszynach 
laszówkach.

Praca wyłącznie dla osób 
z doświadczeniem. 

Warunki do uzgodnienia. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt telefoniczny: 

696 793 103
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Caroline Grant jest londyńską projektantką mody, która 
powoli zaczyna godzić się z rozpadem swojego małżeństwa. 
W tym samym czasie, gdy jej życie przewraca się do góry 
nogami, dowiaduje się, że umiera jej ukochana ciotka Juliet 
„Lettie” Browning.

Juliet na łożu śmierci przekazuje Caroline tajemniczą szka-
tułkę, zawierającą szkicownik oraz trzy klucze. Ostatnim 
tchem wyszeptuje też słowo „Wenecja”. 

Młoda kobieta wyrusza do miasta, które tak bardzo kochała 
jej cioteczna babka, z nadzieją, że znajdzie tam rozwiązanie 
zagadki. Nie spodziewa się, że Juliet powierzyła jej swój naj-
większy, chroniony przez ponad pół wieku sekret. 

„Wenecki szkicownik” to opowieść o miłości, stracie, odwadze, 
przyjaźni, tajemnicach i samopoznaniu. Rhys Bowen w podróż 
do romantycznej Wenecji zabiera nie tylko bohaterki swojej 
książki ale i czytelników. Dzięki niezwykle żywym i realnym 
opisom poznajemy smaki, dźwięki i zapachy Wenecji. Tej współ-
czesnej oraz tej w przededniu i podczas drugiej wojny światowej. 

Rhys Bowen – właściwie Janet Quin-Harkin. Urodziła się 
w 1941 roku w Bath w Anglii, a obecnie mieszka w San Franci-
sco. Zanim w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła przygodę 
pisarską, pracowała dla BBC i Australian TV. Jej cykl o śledz-
twach Molly Murphy przyniósł jej rozpoznawalność i ugrunto-
wał pozycję jako mistrzyni kryminału w stylu retro. 

 Paulina Janota

Pumptrack powstanie z inicja-
tywy środowiska rowerowego 
skupionego wokół salonu Sky-
Bike.

Jedyną ofertę w przetargu zło-
żyła poznańska fi rma BT Projekt 
Sp. z o.o., której oferta opiewała 
na ponad 998 tys. zł.

Zadaniem wykonawcy bę-
dzie wykonanie komplekso-

Inspiracją dla nazwy świetlicy 
był wiersz Juliana Tuwima, do-
brze znany również w Ukrainie. 
W  świetlicy dostępne są dwie 
sale, w których są organizowane 
zajęcia, łączące naukę z twórczą 
zabawą. Ich uczestnicy są po-
dzieleni na dwie grupy wiekowe: 
przedszkolną oraz wczesnoszkol-
ną. Dzięki temu zabawy, zajęcia 
i elementy nauki są dostosowa-
ne do potrzeb dzieci. Dzieci mają 
też zapewnione ciepłe posiłki.

– Wojna to sprawa dorosłych, 
ale jej największymi ofi arami są 
dzieci. Tak też jest w tym przy-
padku. Działania wojenne powo-
dują, że także do naszego miasta 
trafi ają uchodźcy. Dlatego my, 
żyjąc w demokratycznym kraju 
i korzystając z wolności obywa-
telskich, musimy wziąć na siebie 
odpowiedzialność. W  Radomiu 
tę odpowiedzialność przyjęliśmy 
od początku konfl iktu, a dziś jest 
moment szczególny. Dotychczas 
koncentrowaliśmy się bowiem 
na ogólnej pomocy humani-
tarnej dla uchodźców, a  teraz 
dzięki współpracy z  Zakładami 
Automatyki Kombud i Fundacją 
Dobry Duszek możemy wspól-
nie pomóc dzieciom. Bardzo się 
cieszę, że znaleźliśmy partnerów, 
którym udostępniając pomiesz-
czenia w  Kamienicy Deskurów 
mogliśmy pomóc w  zorganizo-
waniu takiej placówki – mówił 
podczas uroczystego otwarcia 
świetlicy prezydent Radosław 
Witkowski.

Organizatorzy wzięli pod uwa-
gę potrzeby rodziców, którzy 
w czasie pobytu dziecka w świe-
tlicy, będą mogli załatwić ważne 
formalności lub po prostu od-
począć. W planach jest również 

Redakcja poleca

„Wenecki szkicownik”
Zakazane uczucia, sekrety skrywane przez po-
nad 60 lat i malownicza Wenecja u progu II woj-
ny światowej. Autorka bestsellerów „New York 
Timesa” – Rhys Bowen – prezentuje fascynującą 
opowieść o krótkim spotkaniu, które przero-
dziło się w silną, ale i niezwykle trudną miłość. 
Rozdzierająco piękny „Wenecki szkicownik” do 
polskich księgarń trafi ł 9 marca. 

Na Borkach powstanie pumptrack

wej dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej oraz budowa 
rowerowego placu zabaw. Bę-
dzie się on składał z dwóch 
torów: flow track dla zaawan-
sowanych oraz easy pump 
dla dzieci i młodzieży. Całość 
będzie połączona ciągami ko-
munikacyjnymi oraz placami 
stanowiącymi miejsce wypo-

czynku i przygotowania do 
jazdy. Przy placach zlokalizo-
wane będą również elementy 
małej architektury.

Prace budowlane powinny się 
zakończyć w ciągu pięciu mie-
sięcy. Radomski pumptrack po-
wstanie w ramach tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego.

 UM Radom

Nad zalewem na radomskich Borkach powstanie pumptrack, czyli rowerowy plac 
zabaw. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozstrzygnął przetarg na zaprojektowa-
nie i budowę toru, który będzie zlokalizowany od strony ulicy Bulwarowej, w pobliżu 
kortów tenisowych. 

Świetlica dla dzieci 
z Ukrainy
W Kamienicy Deskurów w Rynku powstała świetlica LOKOMOTYWA – miejsce 
zapewniające wsparcie i opiekę dzieciom, które przybyły z rodzicami do Rado-
mia po wybuchu wojny w Ukrainie. To wspólna inicjatywa Fundacji Dobry Duszek 
i Zakładów Automatyki Kombud S.A.

umożliwienie dorosłym nauki 
języka polskiego.

– Wojna w Ukrainie to ogrom-
ny kryzys humanitarny. Wśród 
uchodźców są matki z dziećmi, 
dla których to doświadczenie jest 
wyjątkowo traumatyczne. To wła-
śnie dla nich powstała LOKOMO-
TYWA. W  świetlicy opiekę nad 
dziećmi sprawować będą wolon-
tariusze oraz osoby posługujące 
się językiem ukraińskim, organi-
zując zajęcia twórczo-edukacyjne, 
aby zapewnić im zabawę, radość 
i poczucie domowego ciepła, tak 
potrzebne szczególnie teraz – 
mówi Anna Szczygielska z Zakła-
dów Automatyki Kombud S.A.

– Obecnie szukamy osób 
z  przygotowaniem pedagogicz-
nym i znajomością języka ukra-
ińskiego, którzy mogliby nas 

wesprzeć w  prowadzeniu zajęć 
dla dzieci. Jesteśmy też otwarci 
na współpracę z  lokalnymi fi r-
mami, dzięki którym świetlica 
będzie się ciągle rozwijać, dosto-
sowując się do rosnących potrzeb 
– podkreśla Dorota Kasprowicz 
z Fundacji Dobry Duszek.

Świetlica mieści się w Kamie-
nicy Deskurów, przy ulicy Rynek 
15. Warunkiem udziału w zaję-
ciach jest telefoniczna rezerwa-
cja.

Świetlicę dla dzieci z Ukrainy 
uruchomił też MOK Amfi teatr 
w swojej placówce przy ulicy Da-
szyńskiego 5. Dzieci mogą tam 
liczyć na opiekę dwujęzycznych 
opiekunów, a rodzice skorzystać 
z  komputerów z  dostępem do 
internetu.

 UM Radom
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 Wygląda, na to że starosta radomski Waldemar Trelka skutecznie 
wspiera członków Powiatowego Centrum Koordynacji Pomocy, zaj-
mującego się od pierwszego dnia ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, 
organizowaniem materialnego wsparcia dla uciekinierów. W ubiegły 
piątek osobiście odniósł duży sukces, załatwiając w Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych przydział 700 łóżek z maceratami i dodatko-
wą setkę dla Radomia. Obdzielił nimi wszystkie gminy powiatu ra-
domskiego. Zdjęcie wykonane w przerwie pracowitego przeładunku 
w Mazowszanach. Starosta Waldemar Trelka pierwszy z lewej.

 Nowa, wspaniała hala sporto-
wa jest perełką na mapie gminy 
Grabów nad Pilicą. Nic też dziwne-
go, że organizatorzy uroczystości 
z  okazji „Dnia Kobiet” właśnie tą 
imprezą postanowili uhonorować 
jej oddanie do użytkowania, nie tyl-
ko dla imprez sportowych, ale i in-
nych. „Nareszcie jesteście państwo 
na swoim” jak powiedział do gości 
wójt gminy Euzebiusz Strzelczyk. 
Do tej pory wszystkie imprezy od-
bywały się w wynajmowanych lub 
wypożyczanych lokalach. Od tej 
pory wiadomo już, gdzie będzie się 
„coś” działo. Na hali widowiskowo-
-sportowej, oczywiście. 

 W niedzielę, 13 marca br., w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu odbyła się promocja książki pt. ,,Klan Malczewskich’”. Jej 
autorkami są panie – Paulina Szymalak-Bugajska i Magdalena Ewa 
Nosowska, pracujące w dziale sztuki tegoż muzeum. 
Gośćmi niecodziennego, miłego spotkania, które otworzył gospodarz, 
dyrektor Leszek Ruszczyk, a prowadził jego zastępca dr Adam Duszyk 
byli: zastępca dyrektora Wydawnictwa Arkady Tadeusz Deptuła i po-
pularna lektorka – Krystyna Czubówna, czytająca fragmenty książki. 

 Młodzieżowy Zespół „Guzowianki” jest młody, ale już znany. 
Prowadzony jest przez Wiolettę Fijałkowską i wspomagany przez 
Małgorzatę Siekut. Widzowie w czasie ich koncertu z okazji „Dnia 
Kobiet” w hali sportowej w Grabowie nad Pilicą byli zachwyceni wy-
stępem młodych artystów, a my życzymy im wielu sukcesów i niech 
nie osiadają na laurach. Wielka kariera przed nimi!

 Na pierwszym posiedzeniu 
Zarządu Nowej Lewicy w  Rado-
miu, inicjatywę przejęły kobiety, 
jego członkinie: Jola Sokołow-
ska, Dorota Wiśniewska i  Mał-
gorzata Ziemnicka. W rezultacie 
większość męska zgodziła się, by 
8  marca odbyć konferencję pra-
sową na ul. Żeromskiego i  połą-
czyć Dzień Kobiet z solidarnością 
przekazaną walczącej Ukrainie, 
za pośrednictwem pracującej już 
w Radomiu jej przedstawicielce – 
Virze Sishchuk. Członkom Nowej 
Lewicy przypadła wdzięczna rola 
wręczania kwiatów radomiankom 
przechodzącym akurat „Żeromą”. 
Na zdjęciu: Dzień Kobiet w wyda-
niu Nowej Lewicy. Ukrainka Vira 
Sishchuk druga z prawej. 

PO(D)GL ĄDY

Darczyńcy z powiatu 
radomskiego

Inauguracyjna impreza na hali

„Klan Malczewskich”

„Guzowianki” z przytupem

Solidarni w Dniu Kobiet

Pogwarki 
na jedlińskim 
rynku

 Coroczne widowisko „Ścięcia 
Śmierci” w Jedlińsku ściąga wie-
lu stałych gości. Jednym z nich 
jest radny powiatu radomskie-
go Marian Wikło. Spotkaliśmy 
go w czasie rozmowy z Sylwią 
Markowską, kierowniczką ŚDPS 
w  Jedlance i  niechcący (choć 
z premedytacją) przerwaliśmy 
tę interesującą pogawędkę, aby 
ich spotkanie uwiecznić na pa-
miątkowej fotce. 


