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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comV konferencja Kozienickiego 

Partnerstwa Lokalnego 2018 
już za nami
7 września br. w Grabowie nad Pilicą odbyła się V konferencja w ramach Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz 
ożywienia gospodarczego powiatu kozienickiego oraz rozwoju lokalnego rynku pracy. Tematem przewodnim konferencji było: 
„Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie społeczno-gospodarczej 
powiatu kozienickiego".

Konferencja odbyła się w  Za-
jeździe u  Jankiela w  Grabowie 
nad Pilicą, a udział w niej wzięło 
przeszło 130 osób, przedstawicieli 
wszystkich lokalnych samorzą-
dów, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, liderów lokalnych 
społeczności oraz przedstawiciele 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
z  Warszawy i  Radomia oraz Po-
wiatowych Urzędów Pracy z Szy-
dłowca, Lipska. 

Tradycyjnie uczestników konfe-
rencji powitali organizatorzy: An-
drzej Jung – Starosta Powiatu Kozie-
nickiego oraz Jan Mazur – Dyrektor 
PUP w Kozienicach. Następnie pro-
wadząca konferencję – ekspert part-
nerstwa lokalnego Jadwiga Olszow-
ska-Urban – omówiła materiały 
wypracowane przez uczestników 
IV konferencji. Po tym Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk przedstawił prezentację doty-
czącą walorów gminy oraz zrealizo-
wanych w ostatnich latach inwestycji 
na terenie Gminy Grabów nad Pilicą.

Podczas kolejnego punktu spo-
tkania Jadwiga Olszowska-Urban 
zaprezentowała kilka dobrych 
praktyk Partnerstwa Lokalnego na 
terenie Polski – partnerstw mię-
dzysektorowych na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego i  ak-
tywnego tworzenia nowych miejsc 
pracy. Uczestnicy mogli zapoznać 
się z praktykami partnerstwa reali-
zowanymi m.in. w Jarosławcu.

Po przerwie uczestnicy zapozna-
li się z 11 propozycjami projektów 
opracowanych na poprzedniej 
konferencji, a  następnie przepro-
wadzono głosowanie, podczas któ-
rego wskazano kilka projektów naj-
bardziej potrzebnych i możliwych 
do realizacji na terenie powiatu 
kozienickiego w  najbliższych la-
tach. Wśród projektów, na które 
oddano najwięcej głosów znalazły 
się: „Ścieżki rowerowe – przez po-
wiat kozienicki”; projekt utworzenia 

turalnych i  społeczno-gospo-
darczych powiatu kozienickiego 
oraz gmin powiatu, przygoto-
wany przez Wydział Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach. 

Organizatorzy: Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach oraz 
Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach już dziś zapraszają na 
ostatnią, podsumowująca kon-
ferencję Kozienickiego Part-
nerstwa Lokalnego 2018, która 
odbędzie się 12 października 
br. w Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznym w Kozienicach.

hospicjum; „Nasze najlepsze – jedz, 
odpocznij i promuj region kozienic-
ki” – projekt dotyczący tworzenia 
infrastruktury turystycznej, a tak-
że promocji i sprzedaży lokalnych 
produktów; „Zależni – Niezależni” 
projekt dotyczący zorganizowania 
profesjonalnej opieki okołomedycz-
nej dla osób zależnych w powiecie 
kozienickim; „Gród Sieciecha – jako 
centrum edukacyjno-konferencyj-
ne”; „Radomka – oaza piękna i spo-
koju” – projekt zakładający stworze-

nie wodnego szlaku turystycznego 
wraz z infrastrukturą. 

Następnie utworzono kilka grup 
do opracowywania wybranych pro-
jektów. Grupy pracowały niemalże 
do zakończenia spotkania, zaś efekty 
działań poznamy na ostatniej kon-
ferencji Kozienickiego Partnerstwa 
Lokalnego, kiedy ich reprezentanci 
przedstawią poszczególne projekty. 
Na zakończenie konferencji zgroma-
dzeni obejrzeli fi lm promocyjny na 
temat walorów przyrodniczo-kul-

Organizatorzy konferencji: Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego 
oraz Jan Mazur – Dyrektor PUP w Kozienicach

Wójt Euzebiusz Strzelczyk przedstawił prezentację 
dotyczącą walorów gminy oraz zrealizowanych 
w ostatnich latach inwestycji na terenie Gminy 
Grabów nad Pilicą

W konferencji udział wzięło przeszło 130 osób
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Z XX Radomskiego Święta Chleba
– Pani Premier, Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie oraz Panie i Panowie Radni. Spoty-
kamy się z okazji jubileuszu XX-lecia, więc warto tradycyjnie powspominać – mówił wyraźnie 
wzruszony Jarosław Gajda, Starszy Cechu Piekarzy w Radomiu. – Zaczęło się w sobotę, 11 wrze-
śnia 1999 roku, pod murami przy ul. Wałowej. Miała to być jednorazowa zabawa, prezentująca 
radomskich piekarzy niejako od podszewki, a wyszła cykliczna historia. 

Wymienieni przez Jarosława 
Gajdę goście to przyjeżdżająca na 
Radomskie Święto Chleba ówcze-
sna minister zdrowia, potem pre-
mier i  Marszałek Sejmu RP Ewa 
Kopacz, wicemarszałek Senatu 
RP Adam Bielan, posłowie: Anna 
Białkowska, Ewa Kopacz i Leszek 
Ruszczyk, a radni to m.in. przed-
stawiciele samorządu wojewódz-
kiego,wiceprzewodnicząca sej-
miku Bożenna Pacholczak, radny 
tego sejmiku Zbigniew Gołąbek 
i Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski. 
Niestrudzony inicjator imprezy 
jubilatki, obecnie już rangi kra-
jowej – podał skład pierwszego 
pionierskiego komitetu organiza-
cyjnego. Tworzyli go: Ewa Brzeziń-
ska, Tadeusz Fogiel, Mariusz Fogiel, 
Elżbieta Gagacka, Krystyna Kowal-
czyk, Marian Kowalczyk, Zdzisław 
Krzemiński, Waldemar Stojak, Syl-
wester Wojcieszek i  Jarosław Gaj-
da. Większość z nich to radomscy 
piekarze. Pan Jarosław ujawnił też 
międzynarodowych inicjatorów 
z  Paryża. Unia Piekarzy ustaliła 
16. X. Światowym Dniem Chleba 
i zaapelowała do organizacji kra-
jowych o jego obchody. Radomscy 
piekarze postanowili obchodzić go 
we wrześniu, ze względu na sprzyja-
jącą pogodę. W pierwszym Święcie 
Chleba uczestniczyło ponad tysiąc 
osób. Zjawiły się panie z Muzeum 
Wsi Radomskiej z ofertą współpra-
cy i gościny. Kolejka po bilety na 
jubileuszowe święto wydłużyła się 
do kilkuset metrów. Od kilkuna-
stu lat współorganizatorem Święta 
Chleba jest prezydent Radomia. 
Uroczystości 2 września rozpoczę-
ła msza św. w amfi teatrze. Były od-
znaczenia i wyróżnienia. Marszałek 
Adam Struzik nadał inicjatywnym 
uczestnikom 7 prestiżowych Pa-
miątkowych Medali PRO MASO-
VIA i przyznał ponad 20 dyplomów 
uznania. Zostali nimi uhonorowani 
także piekarze, inicjatorzy święta.

 Medal PRO MASOVIA otrzy-
mała też dyrektor MWR Ilona Ja-
roszek-Nowak i Anna Ziółek. Pani 
Ilona od 10 lat zarządza Muzeum 
Wsi Radomskiej. W okresie tych 10 
lat samorząd Mazowsza zainwesto-
wał w radomski skansen 37 mln zł. 
Na tym nie koniec, choć jest już co 
zwiedzać i  gdzie świętować. Wra-
cając do medalu PRO MASOVIA. 
Tym razem zostali nim uhonoro-
wani piekarze: Ewa Brzezińska, An-
drzej Karczewski z „Wacyna”, Jaro-
sław Gajda, Tadeusz Fogiel i Paweł 
Pastuszko. Piekarz Tadeusz Fogiel 
otrzymał najwyższe odznaczenie 
rzemieślnicze – Szablę Kilińskiego. 
Odznaki im. Jana Kilińskiego otrzy-
mali – Jarosław Gajda i Ilona Jaro-
szek-Nowak, a Klucze św. Kazimie-
rza: prezydent Radomia Radosław 
Witkowski, Monika Soszyńska-
-Masny, Krzysztof Kołodziejczak 
i Anna Ziółka – kierownik działu 

oświatowego MWR. Dyplomami 
PRO MASOVIA zostały wyróż-
nione osoby od lat współdziałają-
ce z Cechem Piekarzy w Radomiu 
oraz profesjonalnie przygotowani 
pracownicy Muzeum Wsi Radom-
skiej. Został nim wyróżniony też 
Stanisław Kacperczyk, od wielu lat 
Prezes Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych z siedzi-
bą w Radzikowie. 

Poprosiliśmy Stanisława Kac-
perczyka o  kilka słów na temat 
współdziałania z Cechem Piekarzy 
w Radomiu: – Tradycyjnie już od 
wielu lat współpracujemy z popu-
larnym w kraju Cechem Piekarzy w  
Radomiu, ze starszym tego Cechu 
Jarosławem Gajdą. Wykorzystując 
możliwości, jakie daje nam uczest-
nictwo w Radomskim Święcie Chle-
ba, tym razem np. mądre przesłanie 

homilii ks. prałata Poniewieskiego, 
pięknie mówiącego o  rolniczym 
trudzie, wkładanym w   uprawę 
zbóż przetwarzanych na mąkę, 
przeznaczaną na wypiek zdrowego, 
odżywczego chleba. W Radomskim 
Święcie Chleba uczestniczą tysiące 
ludzi. Korzystając z tej możliwości, 
jako Związek zrzeszający produ-
centów zbóż, staramy się promo-
wać chleb pełnoziarnisty, będący 
podstawą zdrowego odżywiania. 
Nasze stoisko, obsługiwane przez 
panie z KGW Bartodzieje, cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem. 
Odwiedziło go setki, a może nawet 
tysiące osób. Jarosławowi Gajdzie, 
przewodniczącemu Komitetu Or-
ganizacyjnego Radomskiego Świę-
ta Chleba, wręczyłem grawerton, 
dziękując za owocną współpracę 
z  Polskim Związkiem Producen-

tów Roślin Zbożowych i Federacją 
Branżowych Związków Producen-
tów Rolnych. Minister Rolnictwa i  
Rozwoju Wsi, na wniosek Związku 
i  Federacji, przyznał Jarosławowi 
Gajdzie Odznakę Zasłużony dla 
Rolnictwa. Wręczył mu ją obecny 
w XX Radomskim Święcie Chleba 
Adam Bielan, Wicemarszałek Se-
natu RP.

Muzeum Wsi Radomskiej na-
grodziło laureatów konkursu na 
„Tradycyjny wieniec dożynkowy”. 
Wpłynęło 17 zgłoszeń. Głównym 
laureatem został wieniec wyczaro-
wany przez panie i panów z KGW 
„Kukułki” w Bartodziejach. W na-

grodę będzie reprezentował Ma-
zowsze na dożynkach prezydenc-
kich w Spale. 

Tegoroczne, jubileuszowe XX 
Radomskie Święto Chleba, tętniło 
radością i śpiewem w amfi teatrze, 
przy dziesiątkach stoisk piekarni-
czych. I na dechach „Pod Dębem”. 
Wielki sukces odniósł Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanian-
ki” oraz coraz popularniejsze „Gu-
zowianki” z Guzowa. Podążają one 
za zespołem „TULIA” ze Szczecina, 
gwiazdą wieczoru XX Radomskie-
go Święta Chleba. 

 Mieczysław Kaca

Msza św. w amfi teatrze

Uhonorowani medalami PRO MASOVIA

Poświęcenie nagrodzonego wieńca. Będzie reprezentował Mazowsze na dożynkach w Spale

Organizatorzy XX Święta Chleba nagrodzeni bukietami kwiatów

Stoisko z kulinarnymi pysznościami

Przewodnicząca KGW Bartodzieje Krystyna Koło-
dziejczyk z dyplomem otrzymanym za zwycięski 
wieniec dożynkowy. Obok Stanisław Kacperczyk

Starszy Cechu J. Gajda prezentuje grawerton 
z gratulacjami wręczony mu przez prezesa 
St. Kacperczyka
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O bezpieczeństwie na obwodnicy S7
W ostatnich dniach odbyło się instruktażowe spotkanie funk-
cjonariuszy Policji Państwowej i druhów z Państwowej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej z ROBERTEM DOBOSZEM – koor-
dynatorem ds. komunikacji społecznej fi rmy „DRAGADOS”, 
poświęcone montażowi i demontażowi barier rozbieralnych 
w przejazdach awaryjnych na trasie S7 – Zachodniej Obwodni-
cy Radomia.

– Bariery są montowane na 
pasach awaryjnych i  mają służyć 
w sytuacjach newralgicznych, które 
wydarzą się w ciągu tej drogi – mówi 
Robert Dobosz. – Po rozebraniu ba-
riery, pas awaryjny umożliwia bez-
pieczne i bezkolizyjne przeniesienia 
ruchu, które jest wykorzystywane 
w przypadku konieczności dojazdu 
służb ratunkowych do miejsca wy-
padku lub pomocy drogowej w ra-
zie awarii jakiegoś pojazdu, a także 
przeniesienia ruchu pojazdów na 
pas sąsiedni. Rozebranie barier 
to także umożliwienie stworzenie 
tzw. korytarza ratunkowego, czyli 
utorowania drogi dla karetki po-
gotowia albo wozu straży pożarnej 
dla ratowania zdrowia i  życia lu-
dzi. Służby takie jak Straż Pożarna 
i Policja będą mogły łatwo i  szyb-
ko zdemontować taką barierę, aby 
bezpieczeństwo było jak najwięk-
sze. Demontaż bariery trwa około 
10 minut. W chwili oddania drogi 
do użytkowania, wszystkie służby 
wyposażone zostaną w odpowied-
nie narzędzia do ich demontażu. 
Takich barier na wszystkich pasach 
awaryjnych będzie siedem.

W ciągu budowanej obwodnicy 
zachodniej Radomia znajdują się 
cztery węzły komunikacyjne, czyli 
miejsca, w których zarówno będzie 
można zjechać z obwodnicy, jak i na 
obwodnicę wjechać. Jest to węzeł 
Północ w miejscowości Kępiny, wę-
zeł Zachód w miejscowości Mlecz-
ków, węzeł Wolanów znajdujący się 
na drodze krajowej nr 12, a  także 
węzeł Południe, który znajduje się 
w miejscowości Młodocin, na styku 
powiatu radomskiego i szydłowiec-
kiego – informuje Robert Dobosz. 

– Droga S7 Gdańsk – Warszawa 
– Kraków jest częścią krajowej sieci 
dróg szybkiego ruchu, leżącej w cią-
gu drogi międzynarodowej o symbo-
lu E 77. W ramach etapowej reali-
zacji odcinka południowego tej drogi 
Warszawa – Kraków, oddana już 
została do użytkowania obwodnica 
Białobrzegów oraz dwujezdniowa 
droga z Białobrzegów do Jedlińska. 
Budowa obwodnicy Radomia na 
parametrach drogi ekspresowej jest 
kolejnym realizowanym odcinkiem 
tej trasy. Zakres robót obejmuje tak-
że budowę odcinków dróg serwiso-
wych, biegnących równolegle do tra-

Robert Dobosz – koordynator ds. komunikacji społecznej

sy głównej, stanowiących zarówno 
jej obsługę techniczną, jak i dojazd 
do przyległych terenów, budowę 
obiektów mostowych, wiaduktów 
drogowych, węzłów, rezerwację 
miejsc obsługi podróżnych MOP, 
budowę kładek dla pieszych, prze-
pustów, urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu oraz ochrony środowiska, 
budowę nowej i  przebudowę ist-
niejącej infrastruktury podziemnej 
i  nadziemnej, w  tym roboty roz-
biórkowe, przebudowę gazociągów, 
linii elektroenergetycznych, instala-
cji telekomunikacyjnych i instalacji 
wodno-kanalizacyjnych.

– Przebieg zachodniej obwodni-
cy radomskiej został określony przez 
Wariant I, przechodzący obok miej-
scowości Kępiny – Mleczków – Sław-
no – Młodocin Większy – Młodocin 
Mniejszy, wg Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowego 
Etap II, opracowanego przez Biuro 
Projektowo-Badawcze Dróg i Mo-
stów TRANSPROJEKT – WAR-
SZAWA Sp. z o.o., a dokumentację 
projektową wykonała fi rma TRAKT 
KATOWICE..

Realizacja drogi ekspresowej jest 
inwestycją o znaczeniu europejskim. 
Stworzenie bezpiecznego odcinka 
drogi ekspresowej, zapewniające-
go wysoki komfort dalekobieżnego 

ruchu drogowego o dużych prędko-
ściach, będzie znaczącym czynni-
kiem sprzyjającym ożywieniu gospo-
darczemu, ze względu na wiążące 
się z realizacją inwestycji możliwości 
wzrostu popytu na usługi i towary 
krajowe. Inwestycja przyczyni się 
do rozwoju przedsiębiorstw wyko-
nawczych oraz innych podmiotów 
gospodarczych obsługujących bu-
downictwo.

– Funkcjonowanie nowego układu 
komunikacyjnego wpłynie pozytyw-
nie na środowisko poprzez przejęcie 
znacznej części ruchu, który w obec-
nej chwili porusza się po drodze 
sąsiedniej (tj. DK7), w  tym ruchu 
szczególnie uciążliwych samocho-
dów ciężkich – mówi Robert Dobosz. 
– Spowoduje to poprawę klimatu 
akustycznego, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz zmniejszenie zanie-
czyszczenia powietrza, gleby i wód na 
terenach znajdujących się w pobliżu 
dróg, które zostaną odciążone przez 
drogę ekspresową S7 Obwodnica Za-
chodnia Radomia. Zastosowanie no-
woczesnych materiałów i technologii 
– w tym wysokiej jakości nawierzch-
ni, systemów odwodnienia, systemów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz efektywnych urządzeń ochrony 
środowiska (zabezpieczeń akustycz-
nych, urządzeń do podczyszczania 
wód opadowych, przejść dla zwierząt, 
nasadzeń zieleni itd.) – przyczyni się 
do zmniejszenia uciążliwości dro-
gi ekspresowej dla środowiska oraz 
zwiększy bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców – podkreśla koordyna-
tor ds. komunikacji społecznej fi rmy 
„DRAGADOS” Robert Dobosz.

Pamiątkowe zdjęcie z druhami OSP Jedlińsk, Zakrzew, Cerekiew i PSP RadomPrezentacja demontażu bariery

Już wkrótce oddanie nowego odcinka S7

Spotkanie instruktażowe z funkcjonariuszami Policji Państwowej i druhami PSP i OSP

Bariera awaryjna
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www.grabow.pl www.kozienicepowiat.pl

Wasza praca 
daje nam chleb

XV Dożynki Powiatu Kozienickiego rozpoczęła msza św. w intencji rolników w kościele pw. Świę-
tej Trójcy, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Piotra Turzyńskiego, Biskupa Pomocniczego 
Diecezji Radomskiej. Po mszy barwny korowód wieńcowy, prowadzony przez Kapelę Ludową 
Zdzisława Kwapińskiego, przeszedł na plac przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą.

– Dożynki Powiatu Kozienic-
kiego organizowane są w gościnnej 
Gminie Grabów nad Pilicą już po 
raz trzeci – powiedział Starosta 
kozienicki Andrzej Jung. – To 
wyjątkowa okazja, by oddać hołd 
wszystkim rolnikom, ich rodzinom 
i  osobom pracującym w  sektorze 
rolniczym, za codzienny trud, po-
święcenie i wierność polskiej trady-

cji. Sam jestem rolnikiem, pochodzę 
z rodziny rolniczej i wiem, że mimo 
ogromnego zaangażowania i wysił-
ku, często spotykacie się z wieloma 
przeciwnościami. Niskie ceny skupu, 
brak rynków zbytu, czy też klęski 
żywiołowe to problemy, które napo-
tykacie i choć nie motywują one do 
dalszej pracy – to jednak Wy, Drodzy 
Rolnicy przez te wszystkie przeciw-

ności przechodzicie z podniesionym 
czołem, wkładając w to, co robicie, 
jeszcze więcej pracy. (…) Za tę pra-
cę należy Wam się od nas wszyst-
kich ogromny szacunek i  wyrazy 
najwyższego uznania. Kłaniam się 
dziś nisko przed tym chlebem – elek-
tem pracy Waszych rąk – którym za 
chwilę, w pięknym obrzędzie, wszy-
scy się podzielimy. Przyjmijcie pro-

Gospodarze XV Powiatowo-Gminnych Dożynek starosta kozienicki Andrzej Jung i Euzebiusz 
Strzelczyk wójt Gminy Grabów nad Pilicą powitali gości

Wieńcowy korowód poprowadziła Kapela Ludowa Zdzisława Kwapińskiego W korowodzie wzięli udział przedstawiciele władz...

...i mieszkańcy gmin powiatu kozienickiego

Gospodarzu przyjmij ten bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż 
– powiedzieli starostowie dożynek Iwona Czerwińska i Tomasz Adamczyk z Brzozówki Odznaczeni rolnicy z Gminy Grabów nad Pilicą

szę życzenia niesłabnącego zdrowia 
i  niegasnącej satysfakcji, płynącej 
z ciężkiej pracy na roli. Życzę także, 
by tegoroczne zbiory niosły ze sobą 
zadowalające ceny oraz poszerzają-
ce się rynki zbytu. Niech Święty Izy-
dor, Patron Rolników, wspiera Was 
w codziennym trudzie i ma w opiece 
również Wasze rodziny.

Wyrażam nadzieję, że dzisiejsze 
Dożynki będą dla wszystkich cza-
sem wytchnienia od codziennych 
obowiązków i  problemów. Życzę 
przyjemnej zabawy!

– Pozdrowienia, podziękowania 
i  wyrazy najwyższego szacunku, 
w  tym szczególnym dniu, kieruję 
do wszystkich rolników Gminy Gra-
bów i Powiatu Kozienickiego – po-
wiedział wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą, Euzebiusz Strzelczyk. – Prze-
kazuję także serdeczne jubileuszo-
we życzenia z okazji setnej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Obchodzimy dzisiaj Święto 
Plonów naszej Ziemi. Dożynki to 
nasza najpiękniejsza ludowa trady-
cja. Na przestrzeni wieków obrzędy 
dożynkowe zmieniały swój charak-
ter. Jednak tak dawniej, jak i dziś, 
są symbolem dorobku ciężkiej pracy 
rolników i  stanowią hołd społecz-
ności wiejskiej, najściślej związanej 
z  gospodarstwem i  ziemią. Wielu 
ludziom trudno docenić pracę rolni-

Przed mszą św.
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ka. Zapominają, że bezpieczeństwo 
człowieka to przede wszystkim bez-
pieczeństwo żywnościowe, a praca 
rolnika jest wciąż podstawą egzy-
stencji ludzkiej. Za dary Waszych 
rąk, za owoce Waszej pracy, jakże 
ciężkiej i  mozolnej, składam sło-
wa najwyższego uznania. Przyszło 
Wam żyć w czasach, gdzie dostęp do 
maszyn i nowoczesnych technologii 
upraw stał się prostszy, przeciwnie 
do rynku zbytu i godziwego wyna-
grodzenia. 

Jako gospodarz tej gminy i rolnik 
ubolewam nad niegodziwością sys-
temu, niewzruszonego na warunki 
i  otoczenie, w  jakim wykonujecie 
pracę, wymagającą nieustannej, 
ponadprzeciętnej pracowitości i siły 
fi zycznej. Doceniając Wasz upór, 
wysiłek i  zaangażowanie pragnę 
życzyć wytrwałości w podjętym tru-
dzie, obfi tych lat w urodzaj i sprzy-
jającej pogody, która nie będzie siać 
zniszczenia. Życzę dużo zdrowia 
i pomyślności Wam wszystkim, ro-
dzinom i najbliższym. Dożynki są 
przede wszystkim świętem rolników. 
Tym obrzędem mam okazję podzię-
kować za Waszą pracę na roli. Dla-
tego dzisiaj przede wszystkim życzę 
dobrej zabawy i  mile spędzonego 
dnia. 

Przyszkolny plac, będący w tym 
dniu areną dożynkowego święta, 
zapełnił tłum gości. Byli przed-
stawiciele władz kościelnych i sa-
morządowych, organizacji, sto-
warzyszeń i służb mundurowych. 
Wśród rolników, najważniejszych 
w  tym dniu gości, zasiedli m.in. 
radni Rady Powiatu Kozienic-
kiego i   Rady Miasta Kozienice, 
przedstawiciele gmin – wójtowie: 
Robert Kowalczyk, Józef Grzegorz 
Małaśnicki, Marcin Szymon Gac, 
Marian Zbigniew Czerski, Marek 
Drapała i  wielu innych zacnych 
gości.

Po ofi cjalnym powitaniu przyby-
łych gości i słowach uznania skie-
rowanych do rolników, przyszedł 
czas na tradycyjny obrzęd przeka-
zania dożynkowego bochna chleba, 
upieczonego z tegorocznych zbio-
rów. Starostowie dożynek Iwona 
Czerwińska i  Tomasz Adamczyk 
z Brzozówki przekazali go na ręce 
starosty powiatu kozienickiego An-
drzeja Junga i wójta Gminy Grabów 
nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka.

– Przyjmuję ten chleb jako sym-
bol trudu pracy rolnika i zobowią-
zuje się dzielić go sprawiedliwie 
według kompetencji samorządo-
wych – wygłosił tradycyjną formułę 
starosta Andrzej Jung. 

Dożynki to również moment 
uznania dla najbardziej aktywnych 
rolników. W tym roku medalem za-
służonym dla rolnictwa odznaczo-
nych zostało w powiecie kozienic-
kim 14 z nich. Dekoracji dokonał 
starosta kozienicki Andrzej Jung 
wraz z wójtami gmin.

W  uznaniu zasług w  krzewie-
niu pamięci o dokonaniach Rady 
Regencyjnej Królestwa Polskiego 
wyróżnieni zostali: Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Mariusz Prawda Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Kozienicach 
oraz Tomasz Śmietanka Burmistrz 
Gminy Kozienice. 

Jak zobowiązuje tradycja święta 
plonów, każda z gmin przygotowa-
ła piękny wieniec dożynkowy. Po 
części ofi cjalnej uroczystości ogło-
szone zostały wyniki konkursu na 

najładniejszy z nich. Wśród laure-
atów znalazły się wieńce przygo-
towane przez Gminę Grabów nad 
Pilicą (I miejsce), Gminę Kozienice 
(II miejsce) oraz Gminy Garbatka-
-Letnisko i Sieciechów (ex aequo 3 
miejsce).

Organizatorzy imprezy zapew-
nili uczestnikom wiele innych 
atrakcji. Chętni mogli wziąć udział 
w konkursach z nagrodami, przy-
gotowanymi przez KRUS, ODR, 
MIR oraz Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach. Zadbano również 
o strawę dla ciała, serwując kapu-
śniak zasmażany na papryce z naj-
większej patelni plenerowej w Pol-
sce i inne regionalne pyszności na 
stoisku Klubu Seniora „Zaciszna 
Przystań”. Najmłodsi bawili się 
w wesołym miasteczku i zjeżdżali 
z kolorowych dmuchańców, a starsi 
mieli do dyspozycji strzelnicę, żyro-
skop, symulator dachowania. 

Do zabawy i  tańca porwały ze-
społy estradowe: Rokiczanka, Me-
gitza, Liza i  Cygańskie Gwiazdy, 
Kabaret z Konopi, doskonale znany 
zespół Brathanki, a tańce narodowe 
zaprezentowała uzdolniona grupa 
uczniów z Zespołu Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą. Zabawę zakończył 
zespół muzyki tanecznej Selekt oraz 
Fun to Th ey Grave. 

Organizatorami Święta Plonów 
byli: Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach, Gmina Grabów nad 
Pilicą, przy współudziale pozosta-
łych gmin powiatu kozienickiego, 
a Patronat Honorowy nad XV Do-
żynkami Powiatu Kozienickiego 
„Grabów nad Pilicą 2018” spra-
wowali Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Adam Struzik Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

 Jacek Lombarski
Fot. autor i UG Grabów nad Pilicą

Rokiczanki zaśpiewały i zatańczyły rozpoczynając część artystyczną dożynek

Medal Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego otrzymał starosta kozienicki Andrzej Jung, na 
zdjęciu w towarzystwie Jerzego Drągowskiego, podpułkownika Związku Piłsudczyków RP oraz 
generała Stanisława Olszewskiego 

Dożynkowe wieńce gmin powiatu kozienickiego

Cygańskie rytmy w wykonaniu Lizy i jej gwiazd Gwiazda wieczoru – zespół Brathanki

Stoiska leśników

Żywiołowy występ zespołu Megitza

Widownię rozśmieszał Kabaret z Konopi

Tańce narodowe w wykonaniu uczniów ZS w Grabowie nad Pilicą
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Dożynki Gminne Wierzbica 2018

Godnie i tradycyjnie
W niedzielę 2 września mieszkańcy gminy Wierzbica tłumnie uczestniczyli w Dożynkach Gminnych. Święto plonów rozpoczęli 
wspólną modlitwą w intencji rolników. Następnie w barwnym korowodzie przeszli ulicami miasta na stadion, by tam przy dźwię-
kach ludowej muzyki wziąć udział w obrzędzie dzielenia chlebem.

Mszą świętą w  miejscowym 
kościele, celebrowaną przez pro-
boszcza ks. Juliana Sobczyka, roz-
poczęły się w niedzielę, 2 września, 
Dożynki Gminne 2018 w Wierz-
bicy. Po mszy kolorowy korowód, 
a  w  nim reprezentacje sołectw 
z pięknymi wieńcami dożynkowy-
mi, poczty sztandarowe jednostek 
OSP, przedstawiciele samorządo-
wych władz powiatu radomskiego 
i  gminy Wierzbica, przeszedł na 
plac obok miejskiego stadionu. 
Symboliczny bochen chleba nieśli 
starostowie dożynek: Katarzyna 
Kaluga z Polan i Mirosław Batorski 
z Wierzbicy Kolonia. 

Po dotarciu na miejsce rozpo-
czął się obrzęd dzielenia chlebem. 
Bochen chleba upieczony z mąki 
z  tegorocznych zbiorów, starosto-
wie dożynek przekazali gospoda-
rzom uroczystości: wójtowi gminy 
Wierzbica i  przewodniczącemu 
Rady Gminy. 

– Przyjmujemy ten bochen 
chleba jako symbol szacunku dla 
pracy rolnika i obiecujemy dzielić 

go sprawiedliwie – powiedział wójt 
Zdzisław Dulias przejmując chleb 
z rąk starostów. Następnie w towa-
rzystwie przewodniczącego Rady 
Gminy Józefa Kwiatkowskiego po-
dzielił się chlebem z uczestnikami 
dożynek. Padło przy tym wiele ser-
decznych słów, a oprawę muzyczną 
obrzędu zapewniła kapela ludowa 
z Wierzbicy. Dopisała piękna, sło-
neczna pogoda, panowała rodzinna 
atmosfera.

Ważnym momentem uroczysto-
ści było nagrodzenie zasłużonych 
rolników Honorową Odznaką „Za-
służony dla rolnictwa”. Otrzymali 
ją Kazimierz Błaszczyk i Włodzi-
mierz Sitkowski. Aktu wręczenia 
odznak dokonali: Starosta Radom-
ski Mirosław Ślifi rczyk w towarzy-
stwie członka Zarządu Powiatu 
Radomskiego Marka Jarosza, wój-
ta Wierzbicy i przewodniczącego 
Rady Gminy.

Po tym uroczystym momencie 
na estradzie rozpoczęła się pre-
zentacja artystyczna kół gospodyń 
wiejskich.

Przybyłych na dożynki miesz-
kańców gminy i gości powitał Zdzi-
sław Dulias wójt gminy Wierzbica. 
Powiedział:

– Święto plonów to dzień, w którym 
możemy pochylić się nad ciężką pracą 
rolników i podziękować im za nią. To 
dzień, w którym dziękujemy paniom 
z kół gospodyń wiejskich za misternie 
wykonane wieńce dożynkowe, symbo-
lizujące rolnicze plony, oddające szacu-
nek dla chleba, który jest naturalnym 
fundamentem łączącym nasz naród. 
Dożynki w roku bieżącym mają szcze-
gólne znaczenie, odbywają się w roku 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Oddajmy zatem 
hołd wszystkim polskim rolnikom. 
Niech dożynki będą okazją do refl eksji, 
ale także do wspólnej zabawy. Drodzy 
rolnicy! Za to, że na naszych stołach 
nie brakuje chleba – Wam dziękujemy!

Do zebranych zwrócił się Józef 
Kwiatkowski, przewodniczący Rady 
Gminy Wierzbica:

– Zgodnie z tradycją spotykamy się 
na dożynkach w pierwszą niedzielę 
września i zgodnie z tradycją spotka-
liśmy się na uroczystej mszy świętej, 
by prosić Boga o błogosławieństwo 
na przyszły rok. Dożynki to piękna, 
polska tradycja obchodzona od XVI 
wieku. Rolnictwo, tak w całym kra-
ju, jak i w naszej gminie przechodzi 
liczne przeobrażenia. Pracę rąk za-
stępują maszyny, zwiększa się wydaj-
ność z hektara. Ale wieś i rolnictwo 
to nie tylko wskaźniki ekonomiczne. 
To też kształtowanie krajobrazu, 
kultywowanie ludowych obyczajów, 
tańca, pieśni, ludowej gwary. Jeste-
śmy wdzięczni rolnikom za żywność, 
ale także za utrzymywanie wartości 
kulturalnych i religijnych. 

Podziękowania dla rolników od 
samorządu Powiatu Radomskie-
go przekazał Mirosław Ślifi rczyk, 
Starosta Radomski. Powiedział 
m.in.:

– Dożynki to święto polskiej wsi. 
W tym dniu dziękujemy za rolniczy 
trud, ale też podsumowujemy minio-
ny czas. Niestety, w bieżącym roku 
rolnicy w powiecie radomskim mieli 
powody do zmartwień. Wszystkim 
dokuczyła panująca susza. Sprawiła 
ona, że plony i ich jakość są niższe. 
Dziś rolników dotyka też problem ze 
zbytem wyprodukowanych płodów 
rolnych. Jesteśmy częścią globalne-
go rynku i niestety, konsekwencje 
tego nas dotykają. Dziękuję miesz-
kańcom gminy Wierzbica za ich 
trud w produkowaniu żywności, za 
kultywowanie pięknych, ludowych 
tradycji. 

Wśród dożynkowych gości byli: Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowsza, Zbigniew Gołąbek radny Sejmiku, Mirosław 
Ślifi rczyk Starosta Radomski, Marek Jarosz członek Zarządu Powiatu Radomskiego i Renata Mazur Sekretarz Powiatu Radomskiego oraz księża, 
przedstawiciele miejscowych fi rm, placówek oświatowych i organizacji społecznych.

Z uczestnikami dożynek chlebem dzielili się: wójt Zdzisław Dulias 
i przewodniczący Rady Gminy Józef Kwiatkowski. 
Na zdjęciu dzielą się chlebem z księżmi seniorami.

Starostowie do-
żynek przekazują 
wójtowi symbo-
liczny bochenek 
chleba

Wieńce dożynko-
we przygotowały 
reprezentacje 
m.in. takich 
miejscowości jak: 
Rzeczniów, Wierz-
bica, Pomorzany, 
Zalesice, Zalesice 
Kolonia, Dąbrów-
ka Warszawska, 
Łączany, Wierzbi-
ca Kolonia, Ruda 
Wielka, Polany, 
Stanisławów.

Honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nagrodzeni zostali: 
Kazimierz Błaszczyk i (widoczny na zdjęciu) Włodzimierz Sitkowski.
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Rozśpiewane 
święto plonów
Kilka godzin trwały występy zespołów śpiewaczych kół gospodyń wiejskich działających na tere-
nie gminy Wierzbica. Występy dorosłych i dzieci publiczność nagradzała brawami.

 Na dożynkowej estradzie było 
barwnie i radośnie. Rozbrzmiewały 
ludowe przyśpiewki, do wspólnej 
zabawy zachęcała skoczna mu-
zyka. Panie z kół gospodyń wiej-
skich z Wierzbicy, Polan, Zalesic, 
Rzeczkowa, Dąbrówki Warszaw-
skiej, Pomorzan, Rudy Wielkiej 
zaprezentowały bogaty repertuar 
ludowych pieśni i przyśpiewek, wy-
stępując w pięknych, regionalnych 
strojach.

Repertuar występujących za-
wierał wiele elementów odnoszą-
cych się do rolniczych tradycji na 

przestrzeni wieków i obchodzonej 
w tym roku 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Integralnym występem z historycz-
nym tłem był spektakl w wykona-
niu dziecięcego zespołu ludowego 
Wierzbiczanki ze Świetlicy Środo-
wiskowej BETANIA w Wierzbicy. 

Za całokształt działalności 
i  piękne prezentacje artystyczne, 
paniom z kół gospodyń wiejskich 
podziękował wójt gminy Wierzbica 
Zdzisław Dulias. Wręczył każdemu 
z kół dyplom z podziękowaniami od 
samorządowych władz gminy oraz 

Barwny korowód z wieńcami dożynkowymi

nagrody rzeczowe. Wszystkie koła 
otrzymały nowe namioty ekspozy-
cyjne do prezentacji stoisk. A na te-
gorocznych dożynkach stoisk zorga-
nizowanych przez panie z KGW nie 
brakowało. Jak każe tradycja, ekspo-
nowano na nich pyszne regionalne 
potrawy, w tym obowiązkowo chleb 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym, 
pierogi oraz domowe wypieki.

Słuchając występów na estradzie, 
publiczność korzystała z oferty stoisk 
gastronomicznych, a dzieci z atrakcji 
wesołego miasteczka, dmuchanych 
zjeżdżalni, przejażdzek bryczką oraz 
zabawy z zespołem Tulinki. Osoby 
chętne mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań ciśnienia i poziomu cu-
kru we krwi, prowadzonych przez 
personel medyczny ze szpitala na 
Józefowie w Radomiu.

Po występach z ludową nutą, na 
estradzie zaprezentowała się Julia 
Ziętek, wychowanka Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Wierzbicy – 
solistka wielokrotnie nagradzana 
w krajowych i międzynarodowych 
konkursach.

Po recitalu Julii do wspólnej za-
bawy zaprosiły uczestników doży-
nek gościnnie występujące zespoły: 
Azzuro, Tacy Sami i gwiazda wie-
czoru – Shazza. 

 opracowanie: Hanna Jacobi

Publiczność dopisała

Potrawy regionalne serwowały Ługowianki. Na dożynkach swoje stoiska zaprezentowały też: 
KGW Pomorzany, KGW Ruda Wielka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wójt Zdzisław Dulias wręcza dyplom z podziękowaniami paniom z KGW Ruda Wielka Występ KGW z Rzeczkowa.

Występ zespołu „Wierzbiczanki”

Za występ zespołowi KGW z Polan podziękował wójt gminy Wierzbica. Podziękowania za kulty-
wowanie ludowych tradycji wszystkim kołom gospodyń wiejskich złożyła Bożenna Pacholczak 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowsza.
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Rolnikom – 
z wdzięcznością i szacunkiem
Dożynki to niepowtarzalny, staropolski obyczaj. Obchodzony hucznie przez naszych przodków, nieza-
leżnie od przemian politycznych. Był, jest i będzie. Razem z nim, choć symbolicznie, wracają sentymen-
talne wspomnienia o snopkach zbóż zdobiących pola, o rodzinnych sianokosach i wielu innych wspól-
nych pracach w gospodarstwie rolnym. Dziś, w dobie mechanizacji, wiele z tych obyczajów zaginęło, 
ale dożynki pozostały. I pozostała pieśń „Plon, niesiemy plon, w gospodarza dom!”

Gospodarzem tegorocznych 
Powiatowo-Gminnych Dożynek, 
wraz ze Starostwem Powiatu Ra-
domskiego, była Gmina Wolanów. 

– Dziś dziękujemy za Waszą 
pracę – powiedział wójt Gminy 
Wolanów, Adam Gibała. – Nie 
zapominamy, że jest ona podstawą 
codziennej egzystencji. O rolnikach 
tak pięknie powiedział Papież Jan 
Paweł II: „Oddaję hołd spracowa-
nym rękom polskiego rolnika. Tym 
rękom, które z trudnej ciężkiej zie-
mi wydobywały chleb dla kraju, 
a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić”. Świętujmy 
więc Dożynki, by w ten sposób wyra-
zić szacunek i wdzięczność ludziom 
rolniczego trudu. Ziemia, która jest 
warsztatem pracy rolnika, rodzi 
i karmi. Ziemia pozbawiona opieki 
nie daje plonów, pielęgnowana zaś 
jest naszą żywicielką. Z wdzięczno-
ścią i  szacunkiem należy pochylić 
głowę przed tymi, którzy tę ziemię 
uprawiają. Rzadko też zdarza się 
taki rok, w którym pogoda w pełni 
sprzyjałaby rolnikom. Często mu-
szą się oni zmagać z suszą lub zbyt 
obfi tymi opadami, a coraz częściej 
również z katastrofalnymi burzami. 
(...) Dzisiejsza wieś już od dawna 
żyje nie tylko z rolnictwa i nie tylko 
rolnictwem. Dzisiejsza wieś, dba-
jąc o  tradycje, otwiera się też na 
współczesność, bo tego świat coraz 
bardziej wymaga. Dlatego nasz 
gminny plon, nie tylko z kłosianych 
wieńców, nie tylko z bochnów chle-
ba się składa. Powiatowy charakter 
naszych dożynek daje nam prawo, 
byśmy przed całym powiatem – po-
kazując, co w gminie udało nam się 
wspólnie zrobić – podziękowali tym 
wszystkim, którzy sprawili, że z roku 
na rok jesteśmy bliżej do standardów 
wsi europejskiej. W ciągu ostatniej 
kadencji mojego urzędowania, 
dzięki dobrej współpracy ze Staro-
stą Radomskim i  dofi nansowaniu 
gminy, zmodernizowaliśmy 4,8 km 
dróg powiatowych. W ramach za-
dań inwestycyjnych wykonaliśmy 
przebudowę 6,2 km dróg gminnych. 

Wybudowane zostało przedszkole 
w Wolanowie na 175 dzieci. W tym 
roku został utworzony dodatko-
wy oddział przedszkolny w  szkole 
w Wolanowie. Powstało wielofunk-
cyjne boisko sportowe w  Mnisz-
ku, ze sztuczną trawą również do 
piłki nożnej. Przy szkole w  Wola-
nowie i  w  Bieniędzicach funkcjo-
nują nowo wybudowane boiska 
wielofunkcyjne. Wymieniono 109 
opraw oświetleniowych. Obecnie 
trwa rozbudowa Publicznej Szko-
ły Podstawowej w  Sławnie, gdzie 
powstanie pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna z  boiskami do gier 
zespołowych i  4 sale dydaktyczne 
wraz z niezbędnym wyposażeniem 
oraz przebudowana zostanie ko-
tłownia. Trwa również rozbudowa 
szkoły w  Mniszku. Szkoła będzie 
miała nową salę gimnastyczną, do-
budowana zostanie również jedna 
sala dydaktyczna wraz z wyposaże-
niem oraz przebudowana zostanie 
kotłownia. W szkole w Wolanowie – 
jak widzimy – wykonywana jest ter-
momodernizacja budynku. W ubie-
głym roku wymienione zostały okna 
i drzwi. (...) Dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy, radnym, sołtysom 
– za dobrą współpracę i wspieranie 
mnie w realizacji wszystkich zadań. 
Razem współtworzymy obraz naszej 
rzeczywistości. Cieszmy się więc ze 
wspólnych osiągnięć. (...)Życzę Wam 

rolnicy, mieszkańcy i goście, aby ni-
gdy nie zabrakło na waszych stołach 
tego najważniejszego symbolu do-
żynek – chleba. Symbolu dostatku, 
sytości i obfi tości. Szanujmy go i sza-
nujmy tych, dzięki którym go mamy. 
Oddajmy hołd spracowanym rękom 
polskiego rolnika. Tym rękom, które 
z trudnej ciężkiej ziemi wydobywa-
ły chleb dla kraju, a w chwilach za-

Starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk Adam Gibała, wójt gminy Wolanów Korowód dożynkowy. Na czele starostowie – Teresa Woźniak i Jarosław Sambor

Poświęcenie dożynkowych wieńców

„Podzielimy ten chleb sprawiedliwie, aby nie zabrakło go dla nikogo” – powiedzieli starosta 
radomski Mirosław Ślifi rczyk i wójt Adam Gibała

Dożynki zgromadziły liczne grono uczestników

grożenia były gotowe tej ziemi strzec 
i bronić. Wszystkim Państwu życzę 
miłego spędzenia czasu, udanej za-
bawy. Delegacjom życzę wspaniałej 
rywalizacji i zdobycia wysokich lo-
kat i nagród. Bawmy się i radujmy, 
bo to czas zasłużonej zabawy.

Z  wyrazami uznania i  podzię-
kowania dla rolników zwrócił się 
również starosta Powiatu Radom-

skiego Mirosław Ślifi rczyk. – Po-
wiat radomski to powiat rolniczy. 
Trudno sobie wyobrazić, żeby takie 
święto, jak dożynki powiatowe nie 
mogło być zorganizowane każdego 
roku i tak właśnie robimy. Każdego 
roku organizujemy takie dożynki we 
współpracy z gminami powiatu ra-
domskiego i w tym przypadku mam 
wielką przyjemność, że możemy to 
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Uhonorowani medalem „Zasłużeni dla Powiatu Radomskiego” Starostowie dożynek, wraz z radnym Marcinem Ciężkowskim, dumnie prezentują okazałe bochny chleba

robić w Gminie Wolanów (...). Te-
goroczne żniwa były niepokojące. 
Najpierw były opady deszczu, na 
które patrzyliśmy z obawą, później 
susza, która spowodowała dodatko-
we straty. Oceniane są one w powie-
cie na około 20 procent. To zarówno 
mniejszy plon, ale także i gorsza ja-
kość zbóż, która powoduje, że rolnicy 
mają obawy, czy ich dochody z tego 
tytułu wystarczą do następnego 
roku, a przecież oni z tego żyją. Dla-
tego też złożyli wiele wniosków po-
mocowych do państwa o to aby były 
wypłacone odszkodowania suszowe. 
Miejmy nadzieję, że w najbliższym 
czasie, na to czekają rolnicy, te 
wnioski będą oczywiście pozytyw-
nie rozpatrzone i pieniądze trafi ą do 
rodzin. Następnym kłopotem rolni-
ków jest sprawa zbytu. Borykamy się 
z tym zbytem już kolejny rok, kolejny 
czas aby rzeczywiście się nad tym 
pochylić. Problem polega na tym, że 
rolnik, który produkuje swoje płody, 
nie zarabia na tym najwięcej, tylko 
pośrednicy. To jest nie w porządku, 
to rzeczywiście jest wezwanie do 
tego, aby nastąpiła interwencja. Ist-
nieje taki mechanizm interwencji 
państwowej, który pozwala na to, 
aby mimo wolnego rynku, państwo 
mogło ingerować w sposób handlu. 
I to jest możliwe. Nie może tak być, 
że to rolnik nie zarabia na tym naj-
więcej. Zbliżamy się do wyborów 
samorządowych, o  czym powie-
dział pan wójt. To bardzo ważny 
czas dla mniejszych społeczności, 
jak chociażby społeczności gminy 
Wolanów, albo powiatu radom-
skiego. Oczywiście musimy wybrać 
tych najlepszych. Pamiętajcie Pań-
stwo, że nie możemy stawiać na tych, 
którzy wykorzystują tę koniunkturę 
polityczną, aby osiągnąć własny 
cel. Tak naprawdę, to nie cel dobra 
wsi jest tutaj dla nich najważniej-
szy. Takich kandydatów jest bardzo 
wielu i proponuję, żeby nie na takich 
stawiać. Stawiajmy na tych, którzy 
wiernie służą wsi i ich mieszkańcom. 
Stawiajmy na konkretne nazwiska, 
na konkretne osoby, bo rzeczywiście 
te osoby są znane. To są konkretne 
osoby, które długi czas pracują już 
w  samorządzie i  wy możecie na-
prawdę wybrać tych, którym może-
my zaufać. Nie ufajmy tym, którzy 
za każdym razem zmieniają swoje 
listy tylko po to, żeby wejść do rady 
gminy, powiatu, czy sejmików. To nie 
są ludzie, którzy gwarantują pomoc 

wsi, bo niewykluczone, że zaraz po 
wyborach po prostu zmienią swoje 
barwy i będą służyć komuś innemu. 
Dlatego też życzę wsi, aby wybrali, 
postawili na tych, którym można 
zaufać. Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować rolnikom za trud, 
który ponoszą każdego roku. Prze-
kazuję to podziękowanie rolnikom 
powiatu radomskiego, jak również 
gminy Wolanów. To wy właśnie gwa-
rantujecie to, że możemy się cieszyć 
tym, że codziennie mamy chleb.

Po uroczystej mszy świętej, od-
prawionej przez ks. prałata Stani-
sława Łabendowskiego, dyrektora 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezji Radomskiej i proboszcza 
parafi i pw. św. Doroty w Wolano-
wie ks. kan. Tadeusza Kszczota, 
oraz po powitaniu gości odbył się 
odwieczny zwyczaj przekazania 
bochna chleba przez starostów do-
żynek: Teresę Woźniak i Jarosława 
Sambora. Następnie w korowodzie 
wieńcowym przeszły przez scenę 
delegacje wolanowskich sołectw: 
Bieniędzice, Garno, Rogowa i gmin 
Zakrzew, Jastrzębia, Iłża (Miasto 
i  Gmina), Kowala, Wierzbica, Je-
dlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, 
Jedlińsk, Przytyk i Pionki prezen-
tując łącznie 16 wspaniałych wień-

ców. Trzy z nich zostały nagrodzone 
przez jury w składzie: starosta ra-
domski Mirosław Ślifi rczyk, wójt 
Adam Gibała, przewodnicząca 
Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz 
i przewodnicząca Rady Gminy Te-
resa Pankowska. Pierwsze miejsce 
przyznano wieńcowi sporządzo-
nemu przez sołectwo Bieniędzice 
(Gmina Wolanów), a dwa kolejne 
przez Gminy Skaryszew i Jastrzębia.

Nie tylko jednak wieńce zostały 
nagrodzone w tym dniu. Medalem 
„Zasłużony dla Powiatu Radom-
skiego” wyróżnieni zostali Paweł 
Dziewit – wójt Gminy Gózd, Adam 
Hernik, Zbigniew Bednarczyk, Ja-
rosław Sambor, Andrzej Kępka 
i Tadeusz Gibała.

Na uczestników festynu, poza 
licznymi konkursami, czekały wy-
stępy gwiazd estrady takich jak 
Aft er Pary, Smile, Electiv i  pory-
wający do tańca Don Vasyl z Cy-
gańskimi Gwiazdami, ale również 
liczne stoiska przygotowane przez 
gminy, koła gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia i  Gminne Cen-
trum Kultury w Wolanowie. Pokaz 
sztucznych ogni rozświetlił wrze-
śniowe niebo nad Gminą Wolanów 
milionem gwiazd.

 Jacek Lombarski

Dzielenie chlebem

Nagrodę za najładniejszy wieniec dożynkowy odebrał w imieniu sołectwa Bieniędzice jego 
mieszkaniec – radny Marcin Ciężkowski. Na zdjęciu w towarzystwie Przewodniczącej Rady 
Teresy Pankowskiej

„Raz na Ludowo” – zespół z Lesiowa w Gminie Jastrzębia – zdobywcy trzeciego miejsca 
w konkursie wieńcowym w towarzystwie przedstawicieli gminy Zakrzew

Kto tak jeszcze wyrabia masło?

Zwycięscy konkursu wieńcowego z Bieniędzic, Skaryszewa i Lesiowa
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Jubileuszowe Dożynki 
Powiatu Zwoleńskiego
W niedzielę, 9 września, teren Kompleksu Sportowo-Wypoczynkowego przy ul. Sportowej był miej-
scem XX Dożynek Powiatu Zwoleńskiego. Uroczystości poprzedziła msza św. koncelebrowana przez 
ks. kan. Bernarda Kasprzyckiego, proboszcza parafi i pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po mszy, nad zalew dotarł barw-
ny korowód, prowadzony przez 
Zespół Ludowy „Sobótka” z Czar-
nolasu, niosący „Wieniec na głowę 
Starosty”. Za ,,Sobótką” z chlebami 
i tradycyjnymi wieńcami podążali 
starostowie dożynek powiatowych: 
Teresa Walasek z  gminy Przyłęk 
i  Piotr Fijołek z  gm. Tczów oraz 
starostowie dożynkowi z gmin po-
wiatu. Korowód zamykała delegacja 
zwoleńskiej RP Mazowieckiej Izby 
Rolniczej.

Po obrzędzie ośpiewania wień-
ców, starostowie dożynek wręczali 
bochenki chleba staroście Walde-
marowi Urbańskiemu, burmistrz 
Zwolenia Bogusławie Jaworskiej 
oraz wójtom gmin: Kazanów Te-
resie Pancerz-Pyrce, Policzna To-
maszowi Adamcowi, Przyłęk Ma-
rianowi Kuś i  Tczów Andrzejowi 
Wolszczakowi, po czym nastąpiło 
tradycyjne dzielenie się chlebem 
z uczestnikami dożynek.

Starosta Waldemar Urbański, 
otwierając dożynki, podziękował 
zgromadzonym licznie na placu, 
w  tym gościom – posłom Annie 
Kwiecień i  Leszkowi Ruszczy-
kowi, Członkowi Zarządu Woj. 
Mazowieckiego Rafałowi Rajkow-
skiemu, radnemu Sejmiku Zbi-
gniewowi Gołąbkowi, prezesowi 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych Stanisławowi 
Kacperczykowi, Kazimierzowi Szu-
mińskiemu Wiceprezesowi MIR, 
także radnym, dyrektorom, kie-
rownikom i przedstawicielom jed-
nostek powiatowych i gminnych, 
rolnikom i mieszkańcom powiatu 
zwoleńskiego.

Rolnikom dziękował za trud 
i zaangażowanie, w   uprawie zie-
mi, by na polskich stołach nie za-
brakło chleba. – Dożynki to święto 
plonów, to piękna, polska tradycja. 
Jest więc pora, by podziękować im 
za pracę oraz ogromny trud i wy-
rzeczenia. Życzę, aby ryzyko, każ-
dego roku podejmowane z racji ła-
skawości pogody, było rozumiane 
i  doceniane. Życzę również dużo 
zdrowia i godziwej zapłaty za od-
danie i owoce ciężkiej pracy – pod-
kreślił starosta Waldemar Urbański.

Dyplomy uznania za pracę na 
rzecz rolnictwa otrzymali: Maciej 
Grzybowski, Jolanta Koncka, Bo-
żena Krukowska i Emil Sowiński 
z gminy Zwoleń. Z gminy Tczów: 
Stanisław Fiołek, Andrzej Grzegor-
czyk, Piotr Kozuń i Jacek Grzegorz 
Nędzi. Z gminy Policzna: Radosław 
Figurski i Sławomir Roman Pod-
siadły. Z gminy Kazanów: Krzysz-
tof Grzeszczyk, Paweł Styczeń, Jan 
Szczepanowski. Z gminy Przyłęk: 
Anna Gajowiak, Edward Krzywiec 
i Elżbieta Solecka.

Wręczenie dyplomów i statuetek 
starosty zwoleńskiego, pod nazwą 
„Sołtys dwudziestolecia powiatu 
zwoleńskiego”, było uhonorowa-

niem wieloletniej ich pracy na rzecz 
lokalnych społeczności. Z  gminy 
Zwoleń zostali wyróżnieni: Henryk 
Potucha – ze wsi Ługi, Stanisław 
Zagożdżon z Podzagajnika, Miro-
sław Bąk z Sycyny i Sławomir Mital 
z Męciszowa. Statuetkę otrzymali 
także: Janusz Puk z  Janowa gm. 
Tczów, Jacek Szewczyk z Bierdzie-
ży gm. Policzna, Adam Frączek 
z  Niedarczowa Dolnego Kolonii 
gm. Kazanów oraz Jan Jaskulski 
z Mszadli Starej i Zygmunt Baryłka 
ze Szlacheckiego Lasu, gm. Przyłęk.

Medalem Pamiątkowym „PRO 
MASOVIA, przyznawany przez 
Marszałka Adama Struzika został 
uhonorowany Stanisław Kacper-
czyk, prezes Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych, 
prowadzący działalność gospo-
darczą także na terenie powiatu 
zwoleńskiego. Mieszka w  Barto-
dziejach, gm. Tczów.

Po raz dwunasty rozstrzygnięto 
„Powiatowy Konkurs Producentów 
Rolnych 2018”. Komisja najwyżej 
oceniła działalność Pawła Maku-
cha z Paciorkowej Woli Nowej gm. 
Zwoleń. Drugie miejsce przyznała 
Andrzejowi Baranowi z Władysła-
wowa, gm. Policzna. Na trzecim 
uplasował się Krzysztof Kwiecień 
z  miejscowości Bartodzieje gm. 
Tczów. Na czwartym Sławomir 

Kniotek z  Kroczowa Mniejszego, 
gm. Kazanów.

 Komisja konkursowa uznała, że 
najładniejszy dożynkowy wieniec 
uwiły panie z KGW Mierziączka. 
Wybrała też „Najładniejsze stoisko 
dożynkowe 2018” przygotowa-
ne przez Zespół Folklorystyczny 
„Piątkowy Stok”. Ogłoszono rów-
nież laureatów konkursów: „Olim-
piada wiedzy o rolnictwie” i „Pracuj 
bezpiecznie”.

Na miano ,,Najestetyczniejszej 
miejscowości w powiecie zwoleń-
skim” zasłużył Gródek, gm. Po-
liczna. Konkurs ten od wielu lat 
prowadzi Rada Powiatowa w Zwo-
leniu Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i Polski Związek Producentów Ro-
ślin Zbożowych, mocno wspierane 
przez fi rmę LOBO.

Po części ofi cjalnej, przyszedł 
czas na rozrywkę. Sceną zawładnę-
ły zespoły folklorystyczne z terenu 
powiatu zwoleńskiego.

Najmłodsi uczestnicy dożynek 
od południa bawili się w  weso-
łym miasteczku, na dmuchanym 
zamku, pływali w wielkich kulach 
w  specjalnie przygotowanym ba-
senie itp. Wokół sceny ulokowały 
się stoiska, przy których amatorzy 
smakowali tradycyjne potrawy 
przygotowane przez KGW i lokalne 
stowarzyszenia. 

Dożynki zwieńczył pokaz 
sztucznych ogni. – Frekwencja na 
dzisiejszym święcie plonów była 
duża. Cieszymy się, że mieszkań-
cy tłumnie odpowiedzieli na nasze 
zaproszenie, że wspólnie spędza-
liśmy czas, integrowaliśmy się, 
biorąc czynny udział w tej formie 
życia kulturalnego powiatu, mia-
sta i  gmin, że razem obchodzili-
śmy święto rolników i wsi. Ukłon 
kierujemy w  stronę osób, które 
razem z nami podjęły się organi-
zacji tego wydarzenia. Kłaniamy się 
także niezastąpionym sponsorom. 
Wszystkim dziękujemy za to, że 
nie zawiedli, byli tu razem z nami 
i wspaniale się bawili – zwierzał się 
wicestarosta zwoleński Arkadiusz 
Sulima.

Organizatorami XX Dożynek 
Powiatu Zwoleńskiego byli: Staro-
sta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia 
oraz wójtowie gmin: Kazanów, Po-
liczna, Przyłęk i Tczów.

W korowodzie gospodarze i organizatorzy dożynek

Estrada i jej otoczenie dostarcza-
ły emocji. Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Miasta Zwolenia zbierała rzę-
siste oklaski za musztrę paradną. 
O  dobre humory zadbał kabaret 
„Sycyna”, przedstawiając zabawny 
skecz pt. „Poczekalnia ZOZ”.

Rozrywkową część dożynek, w wy-
konaniu grup zawodowych, rozpoczął 
występ zespołu „Silvers”. Był to wstęp do 
koncertu gwiazdy wieczoru Playboys. 

Wieniec dożynkowy już na głowie starosty zwoleńskiego, a starostowie dożynek przygotowani do 
wręczenia chleba swoim gospodarzom

Widownia

Sołtysi 20-lecia powiatu zwoleńskiego honorowani przez jego starostę, burmistrz Zwolenia oraz 
wójtów gmin: Kazanów, Policzna i Tczów

Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego – Rafał Rajkowski i Zbigniew Gołąbek oraz starosta Wal-
demar Urbański ze Stanisławem Kacperczykiem, uhonorowanym właśnie Medalem PRO MASOVIA

Dożynkowe wieńce. Wśród nich zwycięski, uwity przez panie z Mierziączki
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Rodzinnie 
i radośnie
Mirów, pod względem powierzchni, ludności i niewielkiej ilości 
sołectw, zaliczany jest do gmin najmniejszych na południowym 
Mazowszu. Inne wskaźniki plasują jednak Mirów wśród samorzą-
dów gmin aktywnych gospodarczo i społecznie, pożytecznie łączą-
cych tradycję ze współczesnością. Potwierdziły to Gminne Dożynki 
połączone też z Letnim Festynem Rodzinnym. Więź międzypokole-
niowa była na nich widoczna.

Na czele tradycyjnego korowodu, 
prowadzącego z kościoła parafi al-
nego ku nowej scenie widowisko-
wej, usytuowanej na placu przed 
siedzibą Urzędu Gminy, tuż przed 
starostami dożynek z  koszykiem 
kwiatów szli uczniowie miejsco-
wej PSP: Patrycja Dygas i Maciej 
Nowak. Dwójka dzieci w strojach 
ludowych poprzedzała też delega-
cje sołectw, niosące chleb i wieńce 
dożynkowe. Za grupami sołeckimi 
szli gospodarze gminy z  gośćmi 
z  powiatu szydłowieckiego i  są-
siednich gmin, księża i  delegacje 
środowiskowe.

Na część obrzędową złożyło się 
tradycyjne przekazanie chleba go-
spodarzowi gminy – wójtowi Artu-
rowi Siwiorkowi – przez starostów 
dożynek gminnych: Sławomira 

Konkurs na najdorodniejsze płody rolne:
Wiesława Maciejczak – I miejsce w kategorii OWOC
Marian Zdziech – I miejsce w kategorii WARZYWO
Wacław Napora – I miejsce w kategorii ZBOŻE
Jadwiga Zaborska, Alicja Suwara, Marzena Kępas i Mirosława Kępas otrzy-
mały wyróżnienia.

Konkurs: Tradycyjna potrawa regionalna:
I miejsce za kapustę z fasolką otrzymała Mirosława Kępas 
Wyróżnienia: Barbara Kaługa, Leokadia Harabin, Jadwiga Zaborska, Jadwiga 
Kępas, Teresa Nowak, Dorota Rudzińska, Danuta Walas, Zofi a Majstrak, Alina 
Marlica, Wiesława Maciejczak, Beata Kobierska, Anna Drabik, Zofi a Błach, 
Barbara Winiarska, Irmina Seweryn, Teresa Chruściel, Grażyna Kępa, Barbara 
Kuźdub, Ewa Minda, Jadwiga Banaczek, Katarzyna Witkowska

Najładniejszy wieniec dożynkowy:
Komisja Konkursowa uznała, że wieńce zgłoszone do konkursu przez wszyst-
kie 9. sołectw otrzymują wyróżnienie. Są to sołectwa reprezentowane przez 
sołtysów: Bieszków Dolny – Monika Zapała, Bieszków Górny – Mirosława 
Kępas, Rogów – Marian Zdziech, Mirów – Wacław Skrok, Mirówek – Berna-
deta Kaczmarzyk, Mirów Stary – Jolanta Stachowicz, Zbijów Duży – Leszek 
Suwara, Zbijów Mały – Teresa Szklarska, Mirów Nowy – Grzegorz Rudziński.

Nagrodzeni, wyróżnieni...

Korowód dożynkowy prowadzą uczniowie i starostowie dożynek

sach i atrakcyjnych dożynkowych 
zabawach. Konkurs na najdorod-
niejsze płody rolne podzielony był 
na trzy kategorie: owoce, warzywa, 
zboże. 21 osób dostarczyło komi-
sji oceniającej specjały w kategorii 
tradycyjna potrawa regionalna. 
Wszystkie sołectwa wzięły udział 
w rywalizacji na najładniejszy wie-
niec dożynkowy. Wyniki konkur-
sów obok.

Uczestnicy dożynek brawami 
przyjmowali przedstawiane na 
scenie dawne obrzędy dożynkowe 
w  wykonaniu amatorskich zespo-
łów ludowych. W godzinach popo-
łudniowych i wieczornych tłumnie 
zapełnili obszerny plac przed sie-
dzibą Urzędu Gminy oklaskując 
występy sceniczne zawodowców: 
aktora kabaretowego Jacka Ziobro, 
gwiazdę disco polo Andre, najwięk-
sze włoskie przeboje Alberto Amati, 
popisy sceniczne gwiazdy wieczoru 
Red Queen i biorąc udział we wspól-
nej zabawie z zespołem biesiadnym. 
Było rodzinnie, radośnie, słonecznie 
i księżycowo.   (MK)

jest to utrwalony tradycją dzień 
radości i  odpoczynku należnego 
po ciężkiej pracy. Wójt przytoczył 
apel sprzed lat papieża Jana Pawła 
II, adresowany do rodaków, zaczy-
nający się słowami: Oddajcie hołd 
spracowanym rękom polskiego rol-
nika. Z  kolei w nawiązaniu do ob-
chodzonego w tym roku 100-lecia 
Niepodległości Polski, zacytował 
wypowiedź przywódcy ludowców 
Wincentego Witosa: W chłopie żyje 
i odradza się naród, z niego czer-
pie swą siłę państwo. On najwięcej 
daje, najmniej wymaga. Bez niego 

nie ma i nie może być zdrowego na-
rodu i silnego państwa. Zbigniew 
Gołąbek, przewodniczący komisji 
edukacji, nauki i szkolnictwa wyż-
szego Sejmiku Mazowieckiego, za-
bierając głos także jako wiceprezes 
OSP Mazowsza, po przekazaniu 
życzeń dożynkowych, poprosił 
gospodarza gminy i  starostę szy-
dłowieckiego o  współudział we 
wręczeniu wyróżnień czterem dru-
hom. Listy gratulacyjne od Mar-
szałka Adama Struzika zostały im 
przyznane także na wniosek wójta 
A. Siwiorka. Druhowie: Mieczysław 

Kwapisz, Marian Nowak, Włady-
sław Marlica i Michał Stachowicz 
otrzymali też z rąk wójta pamiąt-
kowe statuetki. Przedstawiciele 
społeczności sołectw otrzymali 
nagrody i  wyróżnienia za udział 
w ogłoszonych wcześniej konkur-

Gospodarze i goście podążają na plac przed UG

Wójt Artur Siwiorek wita uczestników, gratuluje rolnikom i otwiera uroczystość

Wójt dziękuje zespołowi obrzędowemu za występ

Wypełniona widownia hucznie oklaskiwała występy konkursowe

Zawiszę z Mirówka (na 200-hek-
tarowym areale uprawia rzepak, 
zboża i  rośliny strączkowe) i Da-
rię Pytoń z  Rogowa, prowadzą-
cą z  mężem gospodarstwo rolne 
nastawione zarówno na uprawę 
roślin, jak i hodowlę zwierząt. Po-
święconym chlebem dożynkowym, 
upieczonym z mąki z tegorocznych 
zbiorów zbóż przełamał się m.in. 
z  Wiesławem Morawiakiem prze-
wodniczącym Rady Gminy, prze-
wodniczącą Rady Powiatu Szydło-
wieckiego Anitą Gołosz, Starostą 
Szydłowieckim Włodzimierzem 
Górlickim, komendantem KP PSP 
w Szydłowcu mł. bryg Pawłem So-
kołem, burmistrzem Szydłowca 
Arturem Ludewem, wójtem gminy 
Jastrząb Andrzejem Brachą, Janem 
Gulą prezesem LGD „Na Piaskow-
cu” i   współpracownikami z UG, 
w tym sekretarzem gminy Jarosła-
wem Basiakiem i  panią skarbnik 
Bożeną Kuźdub oraz innymi oso-
bami, w tym radnymi i sołtysami.

 Wójt Artur Siwiorek, otwierając 
uroczystości dożynkowe, serdecz-
nie przywitał uczestników święta 
plonów, szczególnie gorąco po-
dziękował rolnikom, dla których 
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Pamięć 
o Dębowym Polu
We wrześniu 1939 roku, w rejonie wsi Dębowe Pole i sąsiednich, polegli żołnierze WP, uczestniczą-
cy w przegranej bitwie o utrzymanie Iłży. 28 sierpnia 1944 roku okrutny los dotknął wielu miesz-
kańców tej wsi, bestialsko zamordowanych przez własowców, pozostających na usługach niemiec-
kich okupantów.

W  tym roku przypomnieli 
o  tym, po mszy św. w  74. rocz-
nicę wydarzenia, organizatorzy 
uroczystości – wójt gminy Sienno 
Mariusz Strąk, przewodniczący jej 
rady Roman Markiewicz, Zarząd 
i  Przewodniczący Koła w  Sien-
nie Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycznych, 
sołtys Dębowego Pola Zdzisła-
wa Marcula oraz licznie przybyli 
goście, w tym: płk dypl. pilot Jan 
Skowroń wraz z Kompanią Hono-
rową 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu (dowódca tej bazy), re-
prezentujący Samorząd Mazowsza 
radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek 
(odczytał list marszałka Adama 
Struzika) i Członek Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski (oddał cześć pomordo-
wanym w patriotycznym wystąpie-
niu). Wraz z asystentką biura posła 
Leszka Ruszczyka, cała trójka zło-
żyła wiązankę kwiatów przy tablicy 
pamiątkowej. Uczyniły to również 
władze gminy Sienno, samorządu 
powiatu lipskiego, przedstawiciele, 
kombatanci, IPN, strażacy zawodo-
wi i OSP powiatu lipskiego, leśnicy, 
organizacja Strzelec, harcerze, sa-
morządowcy z sąsiednich gmin itp. 
Był apel poległych. Tłumy uczest-
ników ściągnął zespół rekonstrukcji 
historycznej „Oregon” z Puław. 

Miłośnicy historii dokonali reko-
nesansu, docierając do świadków 
okupacyjnych wydarzeń: Stanisła-
wa Fryźla i Jana Fryźla z Dębowego 
Pola i Henryka Fury z Rzechowa.

Henryk Fura wkroczył w okres 
wojenny jako 16-latek. Wraz z in-
nymi mieszkańcami zajmował 
się m.in. pochówkiem żołnierzy 
polskich poległych w czasie bitwy 
o  Iłżę. Grzebali ciała w  leśnych 
głębokich dołach. Przywozili je 
furmankami i układali jedno obok 
drugiego. Nie było mowy o trum-
nach, czy modlitwie księdza. 
W mundurach szukali dokumen-

śniu 1939. Przy współudziale orga-
nizacji żołnierskich i wójta gminy 
Rzeczniów godnie pochowano 
szczątki około 150 żołnierzy. Zna-
lezione cenne pamiątki żołnierskie 
trafi ć mają do Muzeum Regional-
nego w Iłży.

Stanisław Fryziel miał w  1939 
roku kilka lat, lecz wojnę pamięta 
dobrze, także okoliczności mordu 
dokonanego na mieszkańcach Dę-
bowego Pola. 28 sierpnia 1944 roku 
liczny oddział własowców zjawił 
się w Dębowym Polu i nadział na 
partyzancką zasadzkę. Spłoszone 
strzelaniną konie tratowały ciała za-
bitych i rannych. Własowcy, wspie-
rani przez Niemców, zorganizowali 
odwet. Podpalali domy, zabijali na-
potkane osoby. Jan Chuchała zgi-
nął w dniu pogrzebu swojej żony. 
Stefana Kurka żywcem wrzucili 
do ognia. Jana Poetka i  Zygmun-
ta Trelę – okrutnie zamordowali. 
Jan Fryziel informował z kolei, że 
Niemcy ustawili armaty w rejonie 
Kochanówki i strzelali do partyzan-
tów. Zabudowania Dębowego Pola 
zaczęły płonąć. Wielu mieszkańców 
zginęło. 

Okoliczności zaatakowania przez 
partyzantów oddziału własowców 
szczegółowo opisuje Marian Lan-
ger, syn leśniczego z leśnictwa Kle-
pacze w wydanej w 1993 r. książce 
pt. „Lasy i Ludzie”. Podaje, że kil-
kunastoosobowym pododdziałem 
AK, który rozbił grupę konną wła-
sowców, zabijając 15. z nich, dowo-
dził ppor. Witold Mrowiński „Fie-
dler” z powiatu opatowskiego. Gdy 
bezpośrednie wsparcie Powstania 
Warszawskiego stało się niemożli-
we, liczne grupy partyzantów AK, 
uczestniczące w akcji „Burza”, za-
trzymały się w pobliskich lasach. 
Dowódcy czekali na dalsze rozkazy. 

 (M.K.)

Podczas uroczystości w Dębowym Polu

tów i  tzw. nieśmiertelników. Do-
starczali je młynarzowi o nazwisku 
Roman Pudel, który zajmował się 
wysyłaniem ich do rodzin pole-
głych. Pojedyncze ciała odnajdowa-
ne później grzebano przy drogach. 
Ostatnio IPN prowadził w rejonie 
Grabowca akcję ekshumacji mogił 
żołnierzy WP, poległych we wrze-

Rafał Rajkow-
ski, Zbigniew 
Gołąbek 
i asystentka 
posła Rusz-
czyka przed 
pomnikiem, 
po złożeniu 
kwiatów

Kwiaty składa delegacja gminy Sienno. Od prawej: wójt Mariusz Strąk, 
przew. Roman Markiewicz i radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska

Apel poległych

Grupa rekonstrukcji historycznej w akcji
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Józef 
Grzecznarowski 
Honorowym 
Obywatelem 
Radomia
Były prezydent dołączył do grona Honorowych Obywateli 
Radomia. Okolicznościowy dyplom i medal odebrały na 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej jego córki – Halina 
Szpilman i Danuta Grzecznarowska-Skrzypczak.

– To jest dla nas wielki dzień. Cieszymy się tym bardziej, że to wy-
różnienie zostało przyznane w roku, w którym obchodzimy stulecie 
niepodległości. To ma związek z działalnością ojca od początku jego 
życia. Był niezwykle wytrwały, stawiał sobie cel i dążył do jego realizacji. 
W okresie międzywojennym najważniejszą rzeczą była dla ojca walka 
z bezrobociem – mówiła Halina Szpilman.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski podkreślił z kolei, że tytuł 
honorowego obywatela Józefowi Grzecznarowskiemu jak najbardziej 
się należał. – Położył on podwaliny pod rozwój miasta. Cieszę się, że 
po wielu latach dyskusji radni porozumieli się i dziś możemy świętować 
ten niezwykły dzień – mówił.

Józef Grzecznarowski urodził się w 1884 roku. W latach 1923–1927 
był ławnikiem i radnym miejskim, a w latach 1927–1930 oraz 1938–1939 
prezydentem Radomia. Jako samorządowiec – jak czytamy w uzasad-
nieniu uchwały – był inicjatorem inwestycji komunalnych: wodociągów 
miejskich z wieżą ciśnień na Glinicach, ujęcia wody i stacji pomp przy 
ulicy Filtrowej, kanalizacji miejskiej, gazowni z własną bocznicą kole-
jową, rzeźni miejskiej, fabryki nawozów, czterech szkół podstawowych, 
bloków mieszkalnych przy Mireckiego, Narutowicza i Filtrowej, bara-
ków dla bezdomnych, cieplarni miejskiej, placu targowego, rozbudowy 
elektrowni miejskiej. Założył i zorganizował w mieście Towarzystwo 
Osiedli Robotniczych. Był też inicjatorem okazałego Domu Robot-
niczego na Placu Jagiellońskim – obecnego Teatru Powszechnego. 
W latach 1928–1935, jako poseł, przyczynił się do zbudowania linii 
kolejowej Radom–Warszawa. Sprowadził do Radomia m.in. fabrykę 
obuwia „Bata” i telefonów „Ericsson”. Po wojnie Józef Grzecznarow-
ski był założycielem i wieloletnim prezesem Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i inicjatorem budowy wielu osiedli.

 źródło: radom.pl

Dożynki w Głowaczowie, 
Jubileusz w Bobrownikach
9 września trafi liśmy w gminie Głowaczów na dwie uroczystości.
W godzinach porannych rozpoczęły się Dożynki Parafi alno-Gminne. Przyjechałem 
z dh. Zbigniewem Gołąbkiem, który napomknął, że będzie wręczał marszałkowski Medal 
PRO MASOVIA i listy pochwalne. 

Przywitali nas wójt gminy Józef 
Grzegorz Małaśnicki, niebawem 
zjawił się sekretarz Piotr Kozłowski. 
Czuwali, by przygotowania przebie-
gały OK. Przed wejściem do kościoła 
pw. św. Wawrzyńca mieszkańcy Lipy 
ustawili pokaźny wieniec dożynko-
wy. Starostowie dożynek – Ewa Rę-
biś i Robert Grzybowski zjawili się 
z bochnem chleba, a strażacy OSP 
ustawili się wzdłuż świątyni. Zaczęli 
przybywać  goście. Ks. prałat Ma-
riusz Przybycień sprawnie poświęcił 
wieniec, chleb i  inne ziemiopłody 
i zaprosił zebranych do świątyni. Po 
mszy św. odbyła się procesja wokół 
kościoła. Uczestniczyło w niej wie-
lu strażaków. Poinformowali, że 
wkrótce w Bobrownikach odbędzie 
się uroczystość jubileuszu 100-lecia 
miejscowej OSP.

Pojechaliśmy. Na placu przed 
remizą przygrywała już orkiestra 
Dęta OSP z Kozienic. Zjawiło się 
kilka pocztów sztandarowych. Ju-
bilaci sprawnie przygotowywali 
rozpoczęcie. Meldunek od dowodu 
uroczystości przyjął dh Zbigniew 
Gołąbek wiceprezes OSP Mazow-
sza. Gości powitała i rys historycz-
ny przedstawiła młoda druhna, 
Kamila Padewska, pełniąca funk-
cję sekretarza Zarządu OSP. Po po-
święceniu nowego sztandaru, na-
stąpił akt wręczenia go Jubilatom.

Straż ochotnicza w  Bobrowni-
kach powstała wkrótce po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. 
Inicjatorami byli druhowie Andrzej 
Śmielak i Antoni Gibalski, miesz-
kańców reprezentowała pani An-
teckowa. Na początku dysponowali 
wozem konnym, ręczną pompa, dra-
binami i bosakami. Łatwo nie było. 
W okresie okupacji stracili prawie 

wszystko. Po wyzwoleniu, ocaleni 
druhowie zaczynali niemal od nowa. 
Zdewastowaną drewnianą szkołę 
przebudowali na remizę. W latach 
60. sprzęt przenieśli do garażu Le-
ona Purchały. Dzięki inicjatywie 
Antoniego Ślazyńskiego pozyskali 
samochód „Żuk” i  motopompę. 
10 lat później zbudowali obecną 
strażnicę, w czym duży udział miał 
dh Leon Purchała. W latach 80. po-
zyskali z OSP Kozienice „Stara 25”. 
W  2004 roku nabyli „Stara 266” 
z nowoczesną zabudową. Służy im 
do dziś. W okresie 100 lat, poświę-
ceniem i  ofiarnością wyróżniali 

się m.in. Józef Gibalski, Andrzej 
Śmielak, Antoni Ślaziński, Jan Ko-
zicki, Wacław Mizieliński, Tadeusz 
Szczygieł, Józef Starzyk, Henryk Stoj 
i Józef Konopka.

Skład obecnego zarządu: prezes 
Tadeusz Roguski, naczelnik Dariusz 
Roguski, skarbnik Marcin Kowal-
czyk, sekretarz Kamila Padewska, 
kierowca i gospodarz – Andrzej Ju-
rek oraz przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Leszek Padewski.

Obecnie członkowie OSP uczest-
niczą w akcjach ratunkowych, w za-
wodach pożarniczych oraz impre-
zach okolicznościowych. Chętnie 
biorą udział w  szkoleniach posze-
rzających ich wiedzę i umiejętności.

Wójt Gminy Głowaczów Józef 
Grzegorz Małaśnicki poinformo-
wał, że w ostatniej kadencji remiza 
została wyremontowana, co bardzo 
poprawiło warunki funkcjonowa-
nia OSP. Gmina udziela pomocy 
jednostce w usprzętowieniu, szko-
leniach i  wielu innych pożytecz-
nych przedsięwzięciach.

O tym, że jednostka OSP działa 
aktywnie świadczą Medale Pamiąt-
kowe Pro Masovia, jakie jej przy-
znano. Na uroczystości otrzymał 
go także sekretarz gminy Piotr Ko-
złowski. Kilku druhów otrzymało 
marszałkowskie listy gratulacyjne.

Podczas jubileuszu 100-lecia 
Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa wyróżniono druhów: 
Leszka Padewskiego i Jana Mizie-
lińskiego, a brązowe medale otrzy-
mali: Sławomir Rotuski, Łukasz 
Korcz i  Mariusz Nowak.

 Na Odznaki Strażak Wzorowy 
zasłużyli: Marcin Kowalczyk, Emil 
Rotuski, Sebastian Konopka, Ad-
rian Jurek, Adrian Rotuski i Kacper 
Jurek.   (mk)

Korowód dożynkowy podczas procesji w Głowaczowie

Od prawej: Wójt Józef Grzegorz Malaśnicki, ks. prałat Mariusz Przybycień i dh Zbigniew Gołąbek 
na uroczystości 100-lecia OSP w Bobrownikach

Przy remizie grała już orkiestra OSP z Kozienic

Odznaczeni i wyróżnieni przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
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O G Ł O S Z E N I E

O KONKURSIE NA STANOWISKO 

DY R E K T O R A 
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARYSZEWIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie, ul. Targowa 14, 26-640 Skaryszew 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub ukończone inne studia wyższe magisterskie, pod 
warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa, 

2) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku bibliotekarz lub pokrewnym,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
4) obywatelstwo polskie,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, brak zakazu 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych(Dz.U z 2018, poz.1458 z późn.zm.) 

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności biblioteki,
2) znajomość aktów prawnych dotyczących działalności instytucji kultury, prawa pracy oraz z zakresu funkcjonowania samo-

rządu gminnego,
3) zdolności organizacyjne.

II. Wymagane dokumenty:
1. Pisemne opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Skaryszewie.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys/CV uwzględniające przebieg pracy zawodowej.
4. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz posiadane kwalifi kacje.
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.*
6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. *
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.*
8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-
we, brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz.U z 2018, poz.1458 
z późn.zm.) *
9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.*
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).* 

III. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z siedzibą UL. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW, 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługu-
jących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą 
adresu iodo@skaryszew.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył 
Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie 
Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażo-
nej przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i prze-
biegiem Pani/Pana rekrutacji,

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez profi lowania.

IV. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie: w Kancelarii (parter) lub w pokoju 16 (Sekretariat) lub pocztą pod 
adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew do dnia 12 października 2018 r. 
do godz. 15.30. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie) 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie”
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

V. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 17 października 2018 r.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skaryszewie. 

VI. Informacje dodatkowe
1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

1) Informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny.
2) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku. 
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
3. Oferty niewykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

UWAGA:
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie II punkt 1,2,3,5,6,7,8,9,10 należy podpisać własnoręcznym, czytelnym podpisem.
2. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną własno-
ręcznym, czytelnym podpisem kandydata.
3. Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wyklu-
czenia z postępowania rekrutacyjnego. 

* Druki kwestionariusza osobowego oraz wymaganych oświadczeń są udostępnione w BIP Urzędu Miasta i Gminy 
Skaryszew w części dotyczącej ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Skaryszewie.

Nagroda 
za najładniejsze 
stoisko

Radomskiego starostę, na dożynkach Miasta i Gminy Skaryszew 
w Kobylanach, reprezentował Henryk Słomka, Członek Zarządu Powiatu 
Radomskiego. Pogratulował on rolnikom dobrych plonów, a sołectwom 
pięknych stoisk. Na zdjęciu: Henryk Słomka wręcza nagrodę sołtysowi 
miejscowości Grabina za zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejsze 
stoisko.
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Świetlica w Bartodziejach tętni życiem
Świetlica wiejska w Bartodziejach jest miejscem, 
w którym spotykają się wszystkie pokolenia, od 
najmłodszych po seniorów, na różnorodnych 
zajęciach, które służą wypoczynkowi, rekreacji 
i integracji społecznej. 

– Podejmujemy wiele różnych 
inicjatyw, które skierowane są do 
różnych grup społecznych. Szcze-
gólnie dumni jesteśmy z tegorocz-
nej akcji udostępniania świetlicy 
dla dzieci i młodzieży. W okresie 
dwóch wakacyjnych miesięcy 
świetlica była otwarta dwa dni 
w  każdym tygodniu, a  dyżury 
pełnili członkowie gminnego koła 
wolontariatu, w większości senio-
rzy z Bartodziejów i okolic, pod 
kierunkiem pani Elżbiety Berny. 
Na wyposażeniu świetlicy jest 

m.in. stół do tenisa oraz zakupione w tym roku piłkarzyki i nowy stół 
bilardowy – poinformował Wojciech Ćwierz, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje i radny Rady Gminy 
Jastrzębia dwóch kadencji.

Budynek pełniący jednocze-
śnie funkcję remizy strażackiej 
jest w  posiadaniu samoistnym 
jednostki OSP w  Bartodziejach 
i  nie stanowi własności gminy. 
Z tego względu remonty i napra-
wy obiektu świetlicy nie mogą 

być finansowane z  gminnego 
budżetu. Mimo to, dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców wsi, bu-
dynek został kilka lat temu grun-
towanie wyremontowany i od tej 
pory ponownie służy lokalnej 
społeczności.

Na zakończenie wakacji przy 
świetlicy zorganizowany został 
piknik dla dzieci i  choć aura nie 
była przychylna, to impreza się 
udała. Na maluchów czekało wie-
le atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, 
kiełbaski pieczone na ognisku, wata 
cukrowa, popcorn i lody, a do tego 
świetlicowe zabawy. Podczas im-
prezy dzieci, które podczas wakacji 
korzystały z zajęć w świetlicy, miały 
okazję podziękować dorosłym wo-
lontariuszom za opiekę, wręczając 
kwiaty wykonane podczas warszta-
tów rękodzielniczych. 

– Za wsparcie i  zaangażowanie 
w organizację pikniku dziękuję pa-
niom: Dorocie August, sołtys Bożenie 
Kalbarczyk, Marcie Badowicz i sołtys 
Annie Karulewskiej-Popiel, Karolinie 
Wrońskiej, Agnieszce Sułkowskiej, 
Barbarze Sadowskiej, Emilii Cibor, 
Annie Wieczorek, pani Annie Kara-
sińskiej-Ćwierz i panom Cezaremu 
Pietruszewskiemu i Pawłowi Troja-
nowskiemu, a  także licznej grupie 
„Bartodziejaków” pod kierunkiem 
pani Elżbiety Berny i Mariana Ku-
lińskiego. Szczególne podziękowania 
kieruję do druhów z OSP w Barto-
dziejach: Zygmunta Wójtowicza, 
Grzegorza Markowskiego, Krzysztofa 
Kozłowskiego, Jakuba Sąpora i Ma-
riusza Bulkowskiego – podkreślił 
prezes Wojciech Ćwierz.
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Na Dożynkach 
Powiatu Grójeckiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi od kilku lat uczestniczy w uroczystościach dożynkowych 
w Lewiczynie, organizowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Grójcu. Wydarzenie to łączy obrzędy religijne z festynem 
o charakterze ludowym.

Jest to również okazja do zaprezen-
towania się różnych fi rm i instytucji 
z terenów dziesięciu gmin powiatu. 
Uczniowie i nauczyciele naszej szko-
ły przygotowują w tym dniu stoisko 
promocyjne i wieniec dożynkowy, 
będące wyrazem naszej duchowej 

przynależności do tradycji agrarnej 
i symbolem odpowiedzialnego spoj-
rzenia na nowoczesność. Tegoroczne 
Dożynki Powiatu Grójeckiego odby-
ły się 2 września w Lewiczynie.

Wśród fi rm i instytucji, promu-
jących się podczas powiatowych 

dożynek, nasza szkoła wyróżniała 
się oryginalnie zaaranżowanym 
stoiskiem, w którym wzrok widzów 
przyciągały prace uczniów, orygi-
nalne rekwizyty, a także kolorowe 
kompozycje jesiennych owoców i 
kwiatów. Przygotowany na tego-
roczne dożynki wieniec nawią-
zywał do napawającej wszystkich 
Polaków dumą setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości i zy-
skał uznanie komisji konkursowej, 
która przyznała Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi II miejsce w Kon-
kursie na Najładniejszy Wieniec 
Dożynkowy w kategorii „Wieniec 
nowoczesny”. Wyrazem uznania 
dla twórców naszej oryginalnej 
kompozycji przestrzennej był pa-
miątkowy dyplom i statuetka od 
organizatora konkursów – Staro-
stwa Powiatowego w Grójcu – oraz 
słodki upominek.

Piękna pogoda, uroczysta msza 
święta, występy zespołów muzycz-
nych, promocyjne stoiska utwo-
rzyły w Lewiczynie spójną całość, 
tworząc niezwykłe niedzielne po-
południe, pozwalające zintegrować 
się mieszkańcom powiatu grójec-
kiego i odpocząć od codziennych 
zmartwień, a także dodać otuchy 
na kolejne dni pełne gospodarskich 
obowiązków. 

 Ewa Malowaniec
CKZiU w Nowej Wsi



16 Nr 157

 Zgodnie z tradycyjnym dożynkowym przyrzeczeniem: „Będę ten chleb 
dzielił sprawiedliwie, aby starczyło go dla każdego”, wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, wiedząc że ma do poczęstowania wielu gości 
dożynkowego festynu, wziął na drogę nie kawałek „bochna z tegorocznych 
zbóż”, ale cały kosz. Starczyło dla wszystkich, choć nie oszczędzał.

 Dawno, dawno temu oglądałem taki fi lm, w którym momentów nie było. 
Byli natomiast dwaj panowie „N”. Grał w nim niezapomniany pan „M” czyli 
Stanisław Mikulski, jeszcze zanim zasłynął w roli kapitana Klossa. Na dożyn-
kach w Wolanowie spotkałem natomiast dwóch panów „M”, czyli zaprzy-
jaźnionych ze sobą lokalnych społeczników Marcina Ciężkowskiego (gm. 
Wolanów) i Macieja Kokoszczyka (gm. Jedlińsk), obecnie kandydujących na 
stanowiska wójtów w swoich gminach. Czy ich przyjaźń przełoży się również 
na ich społeczną współpracę? 

 Kawalerzyści pod komendą radnego Pawła Kibila, przybyli na powiatowo-
-gminne dożynki powiatu kozienickiego w Grabowie nad Pilicą, co prawda nie 
pod okienko, ale za to z okazałym wieńcem reprezentującym godnie rolników 
Gminy Garbatka-Letnisko. Jeszcze godniej prezentowaliby się na koniach 
i można by z westchnieniem powiedzieć „Ach, co to był za korowód!” 

 Najważniejsze to czujne oko 
gospodarza. Starosta powiatu 
kozienickiego Andrzej Jung miał 
baczenie na wszystko. Nawet na 
wieniec przygotowany przez Gmi-
nę Magnuszew. Kiedy przewróciła 
się tabliczka z podpisem, nie zwle-
kając ustawił ją na miejscu i po-
prawił rozwiane przez wiatr szarfy.

 Lajkonik kojarzy nam się raczej 
z Krakowem. Tymczasem w dniu zwo-
leńskich dożynek hasał sobie swobod-
nie między stoiskami, choć najchętniej 
w pobliżu WTZ Wilczowola, gmina 
Policzna. Gdy pojawiła się pani Gra-
żyna Jargot, w towarzystwie starosty 
zwoleńskiego Waldemara Urbańskie-
go, zrozumiałem. Pomysł powstał 
w WTZ Wilczowola. Brawo! Więcej 
o dożynkach na str.  10.

 Kto w dobie pił elektrycznych 
i spalinowych pamięta, że istniała 
w zamierzchłej epoce i taka metoda 
piłowania bali? Okazuje się, że pod-
czas dożynek powiatowo-gminnych 
w Wolanowie, znaleźli się chętni do 
wzięcia udziału w tej konkurencji. 
Prowadzący konkursy, zorganizo-
wane przez Wydział Promocji Po-
wiatu Radomskiego, Włodzimierz 
Bojarski z uwagą obserwował, czy 
przestrzegane są przy okazji przepi-
sy bhp. Wypadków nie odnotowa-
no. (foto: Klaudia Kacprzyk, instruktor 
w GCK w Wolanowie)

 Wieniec, upleciony przez panie i panów 
z KGW „Kukułki” w Bartodziejach, zwyciężył 
w konkursie podczas Święta Chleba w Rado-
miu i  będzie reprezentował Mazowsze na 
dożynkach prezydenckich w Spale. „Kukuł-
ki” nie mogły nie pochwaliły się nim, choć 
nieofi cjalnie, na dożynkach powiatowych 
w Zwoleniu. Bartodzieje położone są bowiem 
w gminie Tczów tego powiatu, a  widoczny 
na fotce pan Stanisław Kacperczyk, patronu-
jący zwyciężczyniom, też zamieszkuje we wsi 
Bartodzieje.

 Podczas ofi cjalnej części doży-
nek wszyscy są bardzo zajęci. Nie 
było inaczej w Mirowie. A jednak 
udało się nam zachęcić gospodarzy 
i wpływowych gości na… chwilę dla 
reportera. Dziękujemy! Korzyść bę-
dzie obopólna.

P O ( d ) G L Ą D Y

Zapobiegliwy gospodarz

Dobry 
gospodarz

Lajkonik 
ze...Zwolenia

Dwaj panowie „M”

Przybyli ułani...

Od-sie – do-sie 

„Kukułki” na topie

Chwila dla 
reportera...


