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SPOTKANIE Z OKAZJI DEN
W Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Szkoły i placówki oświatowe Powiatu Radomskie-
go, dzięki sprawnej organizacji i zaangażowaniu 
dyrektorów i całej kadry pedagogicznej, bardzo 
sprawnie poradziły sobie z trudami pandemicz-
nymi, które przez dwa lata wpisały się w system 
nauczania.

– To były trudne wyzwania, 
z  którymi musieli zmierzyć się 
zarówno dyrektorzy, jak i  całe 
grono pedagogiczne. Na szczęście 
ten rudny czas już za nami – mó-
wił między innymi do dyrektorów 
szkół powiatowych starosta Wal-
demar Trelka, który wraz z  wi-
cestarostą Krzysztofem Kozerą 
i członkinią Zarządu Powiatu Ewą 
Tkaczyk podziękował dyrektorom 
za duże zaangażowanie, wykracza-
jące często poza ramy wynikające 
z zakresu obowiązków.

– Dziś możemy cieszyć się, że 
tegoroczny nabór do ponadpod-
stawowych szkół powiatowych 
był bardzo owocny. Można po-
wiedzieć, że przerósł nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Było to 
możliwe także dzięki wam, dro-
dzy państwo dyrektorzy, którzy 

nie szczędziliście sił i  wysiłku, 
aby jak najlepiej przygotować 
ofertę edukacyjną – mówił dalej 
starosta Waldemar Trelka.

W spotkaniu w siedzibie PIK 
wzięła też udział radna powia-
tu Małgorzata Klocek, dyrektor 
Wydziału Edukacji Dariusz Leś-
kiewicz, dyrektor PIK Renata 
Metzger oraz dyrektorzy szkół 
i placówek oświatowych.

Krótkie, ale rzeczowe spotka-
nie upłynęło w miłej atmosferze, 
a  na zakończenie zgromadzo-
nym dyrektorom szkół wręczono 
Nagrody Starosty z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W  części 
artystycznej zaprezentowali się 
uczniowie z  Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych im. Stanisła-
wa Staszica z Iłży.

 powiatradomski.pl
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Pamiętamy 
o tragedii 
Stefanowa

78 lat temu pod Stefanowem rozegrała się bitwa między partyzanckimi oddziałami 
72. i 25. Pułku Piechoty AK a niemieckimi jednostkami. Zapisała się w historii jako 
operacja „Waldkater” („Leśny kocór”) i pacyfi kacją wsi zrównanej z ziemią. Jednak 
ci, którzy uratowali życie powrócili i ją odbudowali.

Po wyzwoleniu na Stefanów 
spadła niespodziewanie decyzja 
władz ludowych o  likwidacji tej 
wsi i  przesiedleniu jej miesz-
kańców. Miało to miejsce 70 lat 
temu. Tak Polska Ludowa odpła-
ciła ludności spacyfi kowanych 
przez Niemców wsi.

Od wielu lat, na polanie byłej 
wsi Stefanów, gromadzą się kom-
batanci i młodzież, aby przypo-
mnieć tamte wydarzenia i uczcić 
pamięć poległych. Organizato-
rami obchodów rocznicowych 
są Starostwo Powiatu Przysu-
skiego i Urząd Gminy Gielniów 
we współpracy ze Światowym 
Związkiem Żołnierzy AK.

Tegoroczną uroczystość roz-
począł koncert pieśni patrio-
tycznych w  wykonaniu chóru 
„Dzwon” z kolegiaty Św. Bartło-

mieja z  Opoczna oraz uczniów 
ze szkoły podstawowej w  Giel-
niowie. 

Po powitaniu przez gospoda-
rza terenu Wójta Gminy Giel-
niów Władysława Czarneckiego 
przybyłych gości, wśród których 
byli m.in. senator Stanisław Kar-
czewski, starosta przysuski Ma-
rian Niemirski, wójtowie sąsied-
nich gmin, przedstawiciele służb 
mundurowych, kombatanci, sto-
warzyszeń rekonstrukcji histo-
rycznych i młodzież, rozpoczęła 
się msza polowa celebrowania 
przez ks. kan. Wiesława Zawadę, 
proboszcza parafi i pw. bł. Włady-
sława w Gielniowie.

Po mszy nastąpiła oficjalna 
część uroczystości. Wójt Wła-
dysław Czarnecki przypomniał 
historię tamtych dni. Głos za-

brał również senator Karczew-
ski dziękując organizatorom 
spotkania i podkreślając wielkie 
znaczenie pielęgnowania pamię-
ci takich właśnie wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Stefanowie.

W  dowód uznania za zasługi 
w kultywowaniu tradycji niepod-
ległościowej o Polskim Państwie 
Podziemnym i  Armii Krajowej 
w okresie II wojny światowej na 
terenie Okręgu Radomsko-Kie-
leckiego „Jodła”, Zarząd Główny 
ŚZŻAK w  Warszawie wyróżnił 
medalem 80-lecia Przemiano-
wania ZWZ w AK starostę przy-
suskiego Mariana Niemirskiego, 
wójta Gminy Gielniów Władysła-
wa Czarneckiego, ppłk Ireneusza 
Bębenka oraz dr. Ryszarda Rosz-
czyka.

Za znaczącą pomoc w organi-
zacji uroczystości wójt Włady-
sław Czarnecki nagrodził „pa-
miątkowymi płytami” starostę 
Mariana Niemirskiego, dowódca 
42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
płk. Macieja Siemińskiego oraz 
Mariusza Janiszka, właściciel 
fi rmy Mar-Rom.

Uroczystość zakończył apel 
poległych, salwa honorowa i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem 
żołnierzy AK i ofi ar niemieckiej 
pacyfi kacji. 

Jak co roku pogoda w Stefano-
wie dopisała i nic nie zakłócało 
patriotycznej atmosfery tego 
wyjątkowego wydarzenia w  le-
śnej głuszy, w której szum drzew 
historię przypomina. 

Wójt gminy Gielniów Władysław Czarnecki przypomniał historię tamtych dni

Wśród przybyłych gości byli senator Stanisław Karczewski i starosta Marian Niemirski

Na uroczystość przybyli również ułani

W dowód uznania kombatanci nadali wyjątkowo zasłużonym medal „80-lecia 
Przemianowania ZWZ w AK”

Poczty sztandarowe oddały hołd bohaterom

Przedstawiciele urzędu gminy Gielniów złożyli wiązanki kwiatówW uroczystości uczestniczyła orkiestra i kompania honorowa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego
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Hubal powrócił do skansenu
Po 15 latach major Hubal powrócił na pola Muzeum Wsi Radomskiej w widowisku 
historycznym „Hubalowa legenda”. W 2007 roku rozegrała się tu ponadtrzygodzin-
na inscenizacja „Hubalowe zaduszki”, na którą przybyło kilka tysięcy widzów.

Rok 2022 ogłoszony został 
przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika 
„Rokiem majora Henryka Do-
brzańskiego-Hubala na Mazow-
szu”. Radomski skansen uczcił 
pamięć majora Hubala insceni-
zacją „Hubalowa legenda”. 

Widowisko rozpoczęło się od 
spotkania Przemysława Bednar-
czyka, inicjatora i reżysera spek-
taklu, oraz na co dzień kierowni-
ka Działu Kultury Wsi w Muzeum 
Wsi Radomskiej, z Jackiem Lom-
barskim, autorem książki „Major 
Hubal. Fakty, legendy i mity”. Za-
raz potem, na polach Muzeum 
pojawili się aktorzy. Widowisko 
rozpoczęła inscenizacja najwięk-
szej bitwy, jaka miała miejsce 
w okolicach Radomia, nazywana 
„Bitwą pod Iłżą”. Kolejne sceny 
widowiska związane były już 
w całości z historią majora Huba-
la i jego żołnierzy. Przy ciekawie 
prowadzonej narracji Przemy-
sława Bednarczyka rozegrano 
epizody walki pod Wolą Chod-
kowską, bitwę pod Huciskami 
i  śmierć majora Hubala. Umie-
jętnie wplecione w  komentarz 
cytaty z  dokumentów niemiec-

kich i  polskich były wspaniałą, 
a zarazem merytorycznie bardzo 
ciekawą i konkretną, żywą lekcją 
historii.

Dzień w Muzeum Wsi Radom-
skiej nie był jednak poświęcony 
wyłącznie majorowi Hubalowi, 
ale również oddziałom party-
zanckim, które walczyły na tych 
terenach i  często stacjonowały 
w tych samych wsiach co hubal-
czycy. 

„Partyzancki” dzień w  Mu-
zeum zakończył występ zespołu 
Lustro, który w swoim repertu-
arze ma również nowe aranżacje 
znanych partyzanckich pieśni.

W  inscenizacji wzięło udział 
około 50 odtwórców historii, 
w  tym 17 ułanów. Przyjechali 
z różnych stron: z Gulina, Rado-

mia, Puław, Pionek, Iłży, Garbat-
ki, Katowic, Warszawy i Mszczo-
nowa.

W rolach głównych wystąpili: 
Michał Wolski jako major Hu-
bal, Klaudia Wolska w  roli Te-
reski, Mariusz Król jako pchor. 
Barbarycz i  Kacper Murawski. 
Piechotą dowodził Tomasz Gliń-
ski, a  oddziałami niemieckimi 
Michał Gregorski.

Muzeum Wsi Radomskiej 
wspierali w  tym wydarzeniu 
jako partnerzy: Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu Ludowego, 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufi ec Radom Miasto, Mauzo-
leum Martyrologii Wsi Polskich 
w  Michniowie. Patronat Hono-
rowy: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Przemysław Bednarczyk i Jacek Lombarski w interesującej rozmowie o Hubalu

Major Hubal czyli Michał Wolski

Atak polskiej piechoty na Niemców

Oszczędnie i zdrowo. 
Czy takie ogrzewanie jest możliwe?
Ograniczenie zużycia energii nie musi oznaczać chłodu w domu. Ocieplenie, wy-
miana pieca i zmiana nawyków mogą przynieść zaskakujące oszczędności. Dodat-
kowo wyeliminowanie przestarzałych pieców jest niezbędne, aby rozwiązać wresz-
cie problem smogu.

Kopciuchy „marnują” opał

Piece starego typu są najmniej 
wydajne. Nawet ponad połowa 
energii ze spalanego węgla czy 
drewna ucieka przez komin! 
Poza tym, nieefektywne spa-
lanie powoduje emisję pyłów 
i  toksycznych substancji, które 
tworzą bardzo niebezpieczny dla 
zdrowia smog.

Oznacza to, że piece starego 
typu są jednocześnie najmniej 
opłacalne i najbardziej trujące. 

Jak alarmuje Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, co roku z powo-
du zanieczyszczenia powietrza 
umiera przedwcześnie 46 tys. 
osób w  Polsce. Pył i  toksyczne 
substancje mogą uszkadzać płu-
ca, serce, mózg i wywoływać no-
wotwory. 

Z  tego powodu w wojewódz-
twie mazowieckim została 
przyjęta uchwała antysmogo-
wa, która nakłada obowiązek 
wymiany kotła starego typu 
(tzw. bezklasowego) do końca 

tego roku na piec spełniający 
wymogi ekoprojektu (certy-
fikat ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń) lub ekologiczne 
ogrzewanie np. pompę ciepła. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat znajdziesz na stronie 
powietrze.mazovia.pl 

Również korzystanie z komin-
ków lub piecyków typu „koza” 
będzie od nowego roku dozwo-
lone tylko pod warunkiem, że 

liczu rosnącej infl acji. Jednak 
brak inwestycji w modernizację 
ogrzewania i w ocieplenie domu 
to tylko pozorna oszczędność, 
ponieważ oznacza konieczność 
długotrwałego intensywnego 
ogrzewania. Z tego powodu wie-
le osób w  Polsce nie może so-
bie pozwolić na ogrzanie domu 
zimą do odpowiedniej dla zdro-
wia temperatury. Termoizolacja 

one również spełniają kryteria 
ekoprojektu. 

Nie pozwalaj ciepłu uciekać

Wiele budynków w  Polsce, 
tych starszych, budowanych 
przed 1999 nie posiada izolacji 
ścian i  stropów. Ciepło często 
ucieka też przez nieszczelne 
okna i drzwi. 

Wszyscy musimy liczyć się 
z  wydatkami, zwłaszcza w  ob-
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pozwala kilkukrotnie zmniej-
szyć ilość energii potrzebnej do 
ogrzewania. Prawidłowe ocie-
plenie i wentylacja pozwalają też 
zlikwidować wilgoć. Wydajne lub 
ekologiczne urządzenia grzew-
cze dodatkowo sprawiają, że 
wszyscy oddychamy zdrowszym 
powietrzem!

Nadchodzi zima

Na kompleksową termomo-
dernizację w  tym roku może 
już nie wystarczyć czasu. A  co 
robić teraz, kiedy zaczynają się 
chłody? Nawet drobne zmiany – 
takie jak samodzielne częściowe 
ocieplenie domu lub krótkie i in-
tensywne wietrzenie – pozwolą 
ograniczyć ogrzewanie, a  tym 
samym zadbać o zdrowe powie-
trze i poprawić domowy budżet. 
A w przyszłym roku warto zapla-
nować inwestycję w solidną izo-
lację. Na szczęście na ocieplenie 
domu można pozyskać dotację, 
np. w programie Czyste Powie-
trze. Działają też lokalne projekty 
termomodernizacyjne. Najlepiej 
udać się do urzędu gminy, aby 
uzyskać informację o możliwości 
uzyskania wsparcia.

Nie zastawiaj grzejników
Meble i inne sprzęty powinny stać
co najmniej 20 cm od grzejnika.

Zaizoluj podłogę na poddaszu
Połóż na podłodze nieużytkowego poddasza 
styropian albo wełnę mineralną.

Zamontuj ekran grzejnikowy
Włóż między ścianę a grzejnik płachtę 
z folii lub pianki.

Wietrz krótko i intensywnie
Na 10 minut przed otwarciem okna
zakręć zawór grzejnika.

Wpuszczaj słońce do domu
Odsłanianie okien, kiedy świeci słońce,
pozwala dogrzać pomieszczenie. 

Uszczelnij okna
Samodzielnie – taśmą z pianki izolacyjnej 
lub poradź się fachowca.

PROSTE KROKI
DO UTRZYMANIA 
CIEPŁA
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W gminie Wierzbica 
podziękowano za plony
Po uroczystej mszy świętej, odprawionej w kościele parafi alnym pod wezwaniem Sta-
nisława Biskupa Męczennika, ulicami Wierzbicy przemaszerował nietypowy wieńcowy 
korowód. Uczestniczyły w nim nie tylko wozy strażackie, ale również zwyczajne, choć 
odświętnie przybrane furmanki. Jedną ciągnęły wspaniałe konie, drugą traktor.

Dożynki gminne w Wierzbicy 
odbyły się pod hasłem „Podzię-
kujmy za plony”. Wśród zapro-
szonych na uroczystość gości był 
między innymi wicestarosta po-
wiatu radomskiego Krzysztof Ko-
zera, wójtowie sąsiednich gmin, 
Artur Siwiorek (gm. Mirów), Da-
riusz Piątek (gm. Skaryszew) czy 
Lucyna Wiśniewska, dyrektor 
radomskiego sanepidu.

– Po dwóch latach przerwy 
spowodowanych pandemią 
wróciliśmy do starych, dobrych 

tradycji, czyli dziękujemy Bogu, 
dziękujemy rolnikom za ich 
trud i za to, że dbają o nasz byt. 
O naszą egzystencję. Mieliśmy 
głosy od mieszkańców pytają-
cych, czy będą dożynki i kiedy? 
Pokazują, że jest w społeczeń-
stwie potrzeba integracji i tra-
dycji, z czego bardzo się cieszę 
– powiedział między innymi 
wójt gminy Wierzbica Zdzisław 
Dulias.

 Starostami tegorocznych do-
żynek zostali Barbara i  Włady-

sław Sekulscy z  Rudy Wielkiej 
i  to właśnie oni rozpoczynając 
obrzędową część święta plonów 
wręczyli gospodarzom gminy, 
wójtowi Zdzisławowi Duliasowi 
i przewodniczącemu Rady Gmi-
ny Karolowi Lechowi, bochen 
chleba ze słowami: „Gospoda-
rzu dziel ten sprawiedliwie, tak 
aby nie zabrakło go dla nikogo”. 
Po tym tradycyjnym akcencie 
przyszła kolej na podział chleba 
i poczęstunek nim uczestników 
święta. 

Kolejnym punktem tradycji 
święta plonów było ośpiewanie 
wieńców, które rozpoczął chór 
KGW z Wierzbicy. Po nich wy-
stąpiły kolejno zespoły KGW 
z  Rzeczkowa, Dąbrówki War-
szawskiej, Polan, Pomorzan, 
Łączan, Suliszki, Zalesic, Rudy 
Wielkiej II i  I. Przegląd zakoń-
czył występ KGW z  Wierzbicy 
Kolonii. Gdyby to był konkurs, 
trudno byłoby powiedzieć, który 
chór był lepszy. Wszystkie jednak 
otrzymały dyplom z  podzięko-
waniem i skromny prezent, ale 
przydatny w działalności KGW – 
ręczny melakser.

Panie z KGW nie tylko wystę-
powały na scenie. W  ustawio-
nych przez nie namiotach można 
było podczas całych dożynko-
wych uroczystości częstować się 
specjałami regionalnymi. Kolejki 
przy każdym ze stoisk były dłu-
gie. Każdy chciał popróbować 
przygotowanych na ten dzień 
smakołyków. 

Dla najmłodszych również 
przygotowano szereg atrakcji, 
w  tym zabawy z  animatorami 
i występ Wioli Kwapisz z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wierz-
bicy. Po występach miejsco-
wych artystów przyszedł czas 
na gwiazdy innego formatu. 
Na estradzie wystąpiły zespoły 
Folk Boys i Miły Pan rozgrzewa-
jąc publiczność i zapraszając do 
tańca. Choć było nieco zimno, 
bawiono się doskonale do póź-
nych godzin.

Organizatorami święta plo-
nów byli: Urząd Gminy Wierz-
bica, Rada Gminy oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w  Wierzbicy. 
Uroczystość była współfi nanso-
wana ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Na dożynki w Wierzbicy przybyli liczni goście

Święto plonów rozpoczęła msza święta w kościele pw. Stanisława Biskupa Męczennika

Zgodnie z tradycją gospodarz gminy dzielił chleb sprawiedliwie Zapomniany dziś widok – zaprzęg konny

Piękne wieńce towarzyszyły artystom w czasie ich występów

Pierwsi ośpiewali swój wieniec artyści z KGW w Wierzbicy

Gospodarze tegorocznych dożynek: (od lewej) wójt Zdzisław Dulias, przewodniczą-
cy Rady Gminy Karol Lech i starostowie Barbara i Władysław Sekulscy
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Dąbrowa Kozłowska bawi się
Koniec lata to czas zabawy. W powiatach i gminach to czas dożynek. 
W sołectwach – festynów rodzinnych.

Takim właśnie Festynem Ro-
dzinnym mieszkańcy Dąbrowy 
Kozłowskiej pożegnali lato. W so-
botnie wrześniowe popołudnie na 
gminnym placu zabaw zjawili się 
chyba wszyscy mieszkańcy wsi. 
Radny Robert Wojdat powitał ser-
decznie uczestników, w tym wój-
ta gminy Jastrzębia Wojciecha 

W zgodzie 
z tradycją
Józef Chełmonski w 1897 roku namalował jeden ze swoich 
najbardziej znanych obrazów – „Jesień”, na którym dwóch 
pastuszków piecze w ognisku na polu ziemniaki. Czy można 
lepiej i prościej oddać klimat „polskiej złotej jesieni”?

W Bartodziejach (gm. Jastrzę-
bia”) już od pewnego czasu przy-
wracana jest pamięć o tej wspa-
niałej tradycji. Na pole wyjeżdża 
ciągnik z kopaczką, a za nim po-
dąża grupa zbierająca ziemniaki. 
Ciągnik, to tzw. SAM, pochodzą-
cy jeszcze z czasów PRL-u, kiedy 
to traktor „Ursus”, można było za 
niemałe pieniądze zakupić po-
siadając „talon” przyznany przez 
Gminną Radę Narodową. Często 
za partyjnym poręczeniem. Ci 
bardziej zapobiegliwi rolnicy 
i o złotych rękach, potrafi li jed-
nak poradzić sobie z tym proble-
mem. Sami składali ciągnik. Stąd 
jego tradycyjna nazwa – SAM. 
Tłum zbieraczy ziemniaków to 
członkowie Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bartodzieje, 
których pracę relacjonowała na 
bieżąco prezes stowarzyszenia, 
Dorota August.

– Tradycyjne „Wykopki barto-
dziejskie” to już kolejne spotka-
nie, podczas którego organizu-
jemy inscenizację – powiedział 
wójt gminy Wojciech Ćwierz. 
– Przypominamy tę tradycję, 
która już praktycznie zanikła na 
wsi. Rzadko kto uprawia ziem-
niaki, a  jeżeli już to używa bar-
dzo nowoczesnego sprzętu. My 
przypominamy, jak to było kie-

dyś. Ta nasza kopaczka konna 
ma ponad 50 lat. Ciągnik SAM 
również zanika z krajobrazu wsi. 
Można go spotkać właściwie już 
jedynie w skansenach. Właścicie-
lem tego „eksponatu” jest Irene-
usz Łukaszewski z Olszowej, ale 
chętnie pomaga nam w  insce-
nizacji. Jest to wyjątkowo pięk-
na i  klimatyczna uroczystość. 
Mamy stroje ludowe, a  insceni-
zacja rozpoczyna się odśpiewa-
niem związanych z wykopkami 
pieśni w  wykonaniu zespołów 
„Bartodziejaki” i  KGW z  Woli 

Bierwieckiej. Myślę, że jest to 
dla wielu żywa lekcja historii. Dla 
młodego pokolenia jest to coś, 
czego zupełnie nie znają. Nasze 
Stowarzyszenie specjalizuje się 
w takich inscenizacjach. Mamy 
już za sobą „Żniwa”, a teraz przy-
szedł czas na „wykopki”. Lubimy 
przypominać te dawne czasy. 

Świadkami inscenizacji, wśród 
wielu innych gości, byli: przewod-
niczący Rady Gminy Jastrzębia 
Cezary Pietruszewski i dyrektor 
Gminnej Biblioteki Małgorzata 
Skwarek.

Ćwierza, przewodniczącego Rady 
Gminy Cezarego Pietruszewskie-
go oraz dyrektor Gminnej Biblio-
teki Małgorzatę Skwarek, życząc 
wszystkim miłej zabawy, którą 
zaczął występ zespołu śpiewacze-
go „Dąbrowianki”. Nie zabrakło 
atrakcji. Były występy artystów 
i  zabawy plenerowe. Niesłabną-

Połączony chór z Bartodziejów i Woli Bierwieckiej rozpoczął inscenizację

Ciągnik SAM i wspomagający go druhowie z OSP Bartodzieje dali radę

Zbiory były obfi te

Kosze pełne, czas na pamiątkowe zdjęcie

cym powodzeniem wśród naj-
młodszych uczestników zabawy 
cieszyła się dmuchana zjeżdżal-
nia. Nikt z tego uroczego, sołec-
kiego festynu nie wyszedł głodny. 
Były smaczne przekąski i słody-
cze przygotowane wspólnymi 
siłami. Dąbrowa Kozłowska umie 
się bawić! 

Radny Robert Wojdat powitał gości „Dąbrowianki” znane są ze swoich śpiewaczych talentów Na wszelki wypadek, bo pogoda ostatnio w kratkę, znalazł się i namiot

Gospodarska wizyta – wójt gminy Wojciech Ćwierz, w towarzystwie dyrektor Mał-
gorzaty Skwarek i przewodniczącego Cezarego Pietruszewskiego
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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

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

OGŁOSZENIA
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Bajkowa 
niedziela 
w Resursie

Trwa budowa 
ronda w Kowali

Teatr Katarynka powróci do 
Radomia z kolejnym spek-
taklem w ramach „Bajkowej 
niedzieli”. Już 23 październi-
ka o godz. 11:00 w Resursie 
Obywatelskiej (ul. Mal-
czewskiego 16) odbędzie 
się pokaz przedstawienia 
„Księżniczka Rosa i Klimek”.

Będzie to opowieść o  dwój-
ce przyjaciół – księżniczce Ro-
sie i  Klimku, którzy zmierzą się 
w  beztroskim świecie z  przebie-
głym i podstępnym czarodziejem 
Zoltanem. Dzieci poznają kolory 
podczas magicznego malowania 
obrazu. Spotykają na pozór bezrad-
ną staruszkę, która okazuje się bar-
dzo przebojową i wrażliwą osobą.

– Przedstawienie jest połącze-
niem pięknej oprawy muzycznej, 
tańca, śpiewu, wzruszających 
sytuacji, ale przede wszystkim 
wciągającej fabuły z  morałem 
– podkreśla Katarzyna Jagiełło 
z Resursy Obywatelskiej.

Widowiska Teatru Katarynka 
przypadły do gustu młodym od-
biorcom w  Resursie. Wcześniej 
w  ramach Bajkowych niedziel 
grupa przedstawiła spektakle 
„W miejskiej dżungli” i  „Polarna 
przygoda”.

Wstęp na „Bajkową niedzielę” 
kosztuje 10 zł. Wejściówki do-
stępne są online oraz w  kasie 
Resursy Obywatelskiej.

 Damian Drabik
Resursa Obywatelska

Redakcja poleca

Mroczne wyznania
Czy niewinna rozmowa z przypadkową osobą po-
znaną w pociągu może zamienić poukładane życie 
idealnej rodziny w kompletny chaos? „Mroczne 
wyznania” to thriller psychologiczny pełen zaska-
kujących twistów, który zadowoli fanów twór-
czości Gillian Flynn i Pauli Hawkins. Lisa Unger, 
wielokrotnie nagradzana autorka bestsellerów 
„New York Timesa”, niczym Alfred Hitchcock po 
mistrzowsku buduje napięcie. Na podstawie jej 
powieści Netfl ix nakręci serial, w którym w głów-
ną bohaterkę wcieli się Jessica Alba. Premiera 
książki miała miejsce 28 września.

Selena Murphy wraca pociągiem z pracy do domu. Zajmu-
je miejsce obok sympatycznie wyglądającej kobiety. Pociąg 
rusza, jednak po chwili zatrzymuje się, a z głośników płynie 
komunikat o jego opóźnieniu. Selena wdaje się w rozmowę 
z nieznajomą , która przedstawia się jako Martha. Przekona-
na, że już nigdy więcej się nie spotkają, postanawia wyjawić 
jej swoje sekrety. Wyznaje, że podejrzewa męża o zdradę 
z opiekunką ich dzieci, z kolei Martha w rewanżu zwierza 
się Selenie, że sama ma romans ze swoim szefem. Kobiety 
zastanawiają się, jak cudownie by było, gdyby ich problemy 
nagle rozpłynęły się w powietrzu.

Kilka dni później Geneva, niania zatrudniona przez ro-
dzinę Murphych, znika bez śladu, a niegdyś idealne życie 
Seleny w jednej chwili wywraca się do góry nogami. W toku 
policyjnego śledztwa wychodzą na jaw kolejne mroczne se-
krety, a zgodne dotąd małżeństwo Murphych zaczyna się 
rozpadać… Gdzie się podziewa zaginiona opiekunka i kim 
była nieznajoma pasażerka z pociągu? Prawda okaże się 
szokująca.

„Mroczne wyznania” to niezwykle dynamiczny thriller psy-
chologiczny, który zachwyci nawet najbardziej wymagających 
fanów gatunku. Misternie skonstruowana intryga, złożona, 
wielowątkowa fabuła pełna kłamstw i tajemnic, zaskakują-
ce zwroty akcji, prowadzona z różnych punktów widzenia 
narracja oraz doskonałe kreacje bohaterów – wszystko to 
składa się na naprawdę solidną całość. Amerykańska autorka 
serwuje czytelnikom porywającą opowieść o małżeństwie, 
rodzicielstwie i pragnieniu zemsty. Pokazuje również, jak 
ogromny wpływ na teraźniejszość mogą mieć wydarzenia 
z przeszłości, w tym przede wszystkim doznane w młodości 
krzywdy, które na zawsze odcisnęły na nas piętno. Książka 
Lisy Unger zdobyła uznanie Netfl iksa, który na jej podstawie 
nakręci serial. Rolę Seleny zagra Jessica Alba, a za scenariusz 
będzie odpowiadać Charise Castro Smith. Thriller „Mroczne 
wyznania” udowadnia, że choć wszyscy mamy sekrety, to 
idealne rodziny skrywają te najgorsze. 

Lisa Unger – pisarka amerykańska, bestsellerowa autorka „New 
York Timesa”, ma na swoim koncie dwadzieścia powieści, które 
zostały przetłumaczone na trzydzieści jeden języków: ich łączna 
sprzedaż przekroczyła 1,6 miliona egzemplarzy. Laureatka 
wielu nagród, przez czytelników i media uważana za mistrzynię 
suspensu. Zanim całkowicie poświęciła się pisaniu, pracowała 
w agencji reklamowej. Mieszka na Florydzie z mężem i córką.

Szkoła Muzyczna z nową siedzibą
Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie mogą uczyć się i szlifować swoje 
artystyczne umiejętności w nowych, specjalnie przystosowanych wnętrzach. Sa-
morząd Mazowsza dofi nansował budowę skrzydła szkoły kwotą blisko 3,7 mln zł.

Oprócz sal ćwiczeniowych po-
wstała także sala koncertowa, 
która będzie służyć społeczno-
ści gminy i  okolic. W  otwarciu 
obiektu udział wziął wicemar-
szałek Rafał Rajkowski.

W  nowym, dobudowanym 
dzięki wsparciu z  budżetu wo-
jewództwa, skrzydle szkoły po-
wstało 10 sal ćwiczeniowych dla 
poszczególnych sekcji instrumen-
tów, 2 pomieszczenia dla admi-
nistracji szkoły muzycznej oraz 
sala koncertowa przeznaczona 
dla 260 widzów z dwiema garde-
robami i toaletą. Budynek został 
przystosowany do potrzeb osób 
z  niepełnosprawnościami. Ma 
pochylnię na zewnątrz budynku, 
a wewnątrz platformę schodową 
umożliwiającą dostęp do piętra.

Na terenie Sienna przez około 
80 lat funkcjonowało Ognisko 
Muzyczne. Zastąpiła je powoła-
na w  2016 r. Szkoła Muzyczna 
I  stopnia, która swoją siedzibę 

miała w  Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w  Siennie. Dzięki 
wsparciu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, od 2022 r. 
nauczanie prowadzone jest już 
w nowym budynku. Większa do-
stępność do edukacji artystycz-
nej i  kulturalnej, lepsza jakość 
i  warunki kształcenia muzycz-
nego oraz właściwe warunki do 
prezentacji talentu młodych ar-

tystów, zarówno uczniów szkoły, 
jak i dzieci i młodzieży biorącej 
udział w  warsztatach, konkur-
sach i koncertach to najważniej-
sze efekty realizacji projektu

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 7,4 mln zł, z  czego blisko 
3,7 mln zł to dofi nansowanie od 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

 mazovia.pl

Wszystko wskazuje na to, że budowa fi niszować 
będzie wraz z końcem grudnia. Dobra wiadomość: 
na czas Wszystkich Świętych będzie zorganizowany 
tymczasowy dojazd do cmentarza i kościoła.

Skrzyżowanie w Kowali nazywane było „feralnym”. Liczba przy-
krych zdarzeń drogowych była tak duża, że zmusiła do zmian orga-
nizacji ruchu w tym miejscu. Teraz będzie o wiele bezpieczniej. Ma 
być oświetlenie, mają być przejścia dla pieszych. Rondo, budowane 
przez Powiat Radomski, ma być wizytówką miejscowości.

Przypomnijmy, że inwestycja będzie kosztować około 3,4 milio-
na złotych, ale Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych pozyskał na ten 
cel 800 tysięcy złotych. Prace wykonuje fi rma Budromost ze Stara-
chowic. Wszystko idzie zgodnie z planem, nie ma żadnych opóź-
nień i powinny się one zakończyć tuż przed Bożym Narodzeniem.

– Chciałbym, aby tuż przed 1 listopada rondo było przejezdne. 
Oczywiście prace do tego czasu się nie zakończą, ale chcemy zor-
ganizować czasowy dojazd do cmentarza i kościoła – zapowiada 
Waldemar Trelka, starosta radomski.

 źródło: powiatradomski.pl 
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 Radny Powiatu Radomskiego Marian Wikło nie traci kontaktu z dziećmi. Wcześniej funkcjonował 
w jego zagrodzie oddział zerowy publicznej szkoły podstawowej, oddalonej o ponad cztery kilometry. 
Obecnie może się poszczycić oddziałem szkolno-przedszkolnym składającym się z jego wnuków. Widocz-
na na zdjęciu ich radość ma wiele powodów, a jednym z nich jest powrót do kraju ich ojców, pracujących 
wiele lat w Norwegii. Oprócz pana Mariana widzimy na fotce synową Wiolę z Alicją oraz: Anię, Zuzię, 
Olę, Jakuba, Natalię, Julkę i Maję. Brakuje Adasia, który powiózł z tatą zebrane ziemniaki.

 Był taki fi lm „Goście jadą”. No i przyjechali, a wśród nich, na Dożyn-
kach Gminnych w Wierzbicy pojawili się wójtowie i burmistrzowie. Na 
pamiątkowej fotce z tej uroczystości nasi reporterzy uwiecznili burmi-
strza Skaryszewa Dariusza Piątka i wójta gminy Mirów Artura Siwiorka.

 O wielu lat, w nieistniejącej już wsi Stefanów, odbywają się rocznico-
we uroczystości związane z walką oddziałów AK z Niemcami. Historię 
tych walk przypominali dawniej jej uczestnicy, dziś robi to w ich imie-
niu wójt gminy Gielniów, Władysław Czarnecki. W dowód uznania za 
dbałość o pamięć tamtych dni odznaczony został podczas tegorocznej 
uroczystości w Stefanowie przez Światowy Związek Żołnierzy AK me-
dalem „80-lecia Przemianowania ZWZ w AK”. 

 Od lat w gminie Jastrzębia, a dokładnie w Bartodziejach, na pole 
wychodzą kopacze i podążając za wiekowym ciągnikiem SAM-em 
zbierają w pocie czoła ziemniaki. Tak właśnie pielęgnują tradycję 
członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bartodzieje, od-
twarzając w praktyce dawno zapomniane zwyczaje jesiennych wy-
kopów. Ale nie tylko. Również spotykają się przy pracach żniwnych. 
Ubrani w tradycyjne ludowe stroje pokazują młodszemu pokoleniu, 
jak to „drzewiej bywało”. A po udanym zbiorze przychodzi czas na 
podsumowanie, czyli wręczenie gospodarzowi Gminy wójtowi Woj-
ciechowi Ćwierzowi, pełnego kosza ziemniaków z tradycyjnym ży-
czeniem: „Gospodarzu, dziel te ziemniaki sprawiedliwie!”

Wesoła drużyna…

Gospodarzu, dziel…
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Pomocy!

Dożynkowi goście

W dowód uznania…
 Bywa i  tak, że euforia 

wymyka się spod kontroli 
i  trzeba wzywać pomocy. 
Tak to przynajmniej wy-
glądało z zewnątrz. W rze-
czywistości panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich w Su-
liszce w  tak spontaniczny 
sposób podziękowały wój-
towi Wierzbicy Zdzisławo-
wi Duliasowi i  przewod-
niczącemu Rady Gminy 
Karolowi Lechowi za wspa-
niałą organizację tegorocz-
nych Gminnych Dożynek.


