
n
r  

1
7

1
 •

 R
A

D
O

M
 •

 9
.V

. 2
0
1
9

g
a
z
e
ta

 b
e
z
p

ła
tn

a

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleński

  Zawody sportowo-pożarnicze 
w Augustowie    5

  OSP w Jedlni 
ma nowoczesny wóz bojowy    7

  Jubileusz Klubu Seniora 
z Bartodziejów   6

  Trudno zapomnieć...   9

 Po(d)glądy   12

IS
S

N
 1

5
0
8
-0

9
2
7

W numerze:

W  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comRuszyła budowa 

lotniska w Radomiu
7 maja br., w obecności i z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, dokonano symbolicznie pierwszego wykopu na budowie 
radomskiego lotniska. Jest to kolejny krok na drodze do stworzenia portu komplementarnego dla Lotniska Chopina.

W  tym uroczystym akcie 
uczestniczyli między innymi wi-
cemarszałek Senatu Adam Bielan, 
wiceminister infrastruktury, peł-
nomocnik rządu do spraw CPK 
Mikołaj Wild, wiceminister Obro-
ny Narodowej Wojciech Skurkie-
wicz, szef gabinetu politycznego 
premiera Marek Suski i  prezes 
Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze” Mariusz Szpi-
kowski oraz szereg parlamenta-
rzystów i samorządowców. 

Premier Mateusz Morawiecki 
podkreślił, że inwestycja w  ra-
domski port ma m.in. uzasadnie-
nie lokalizacyjne i biznesowe. Ale 
ma również znaczenie historyczne.

– Dziś przełamujemy klątwę 
rzuconą na Radom przez komuni-
stów! Klątwę, która ciążyła nad tym 
miejscem od 1976 roku i to przez 
nią te tereny były omijane przy 
kluczowych inwestycjach w infra-
strukturę, przemysł czy gospodar-
kę – powiedział premier Mateusz 
Morawiecki. – Teraz ta klątwa zo-
stała przełamana i Radom odzyskał 
zabraną godność.

Prezes PPL Mariusz Szpikowski 
zaakcentował znaczenie nowego 
lotniska dla lokalnego biznesu. – 
Nowa inwestycja to nowe miejsca 
pracy. Liczymy na to, że rozwój 
portu przyniesie wymierne korzy-

ści nie tylko inwestorom, ale także 
lokalnym przedsiębiorcom. 

Premier Mateusz Morawiecki, 
prezes PPL Mariusz Szpikowski 
oraz wicemarszałek Senatu Adam 
Bielan, wiceminister infrastruk-
tury Mikołaj Wild i szef gabinetu 
politycznego premiera Marek Su-

ski wbili „pierwszą łopatę” na pla-
cu budowy. W ten sposób symbo-
licznie rozpoczęli budowę nowego 
portu, który już za dwa lata będzie 
w stanie obsłużyć w pierwszej fazie 
3 miliony pasażerów.

W czasie uroczystości zaprezen-
towano też nową nazwę radom-

skiego lotniska: Port Lotniczy 
Warszawa-Radom im. Bohaterów 
Radomskiego Czerwca 1976 roku. 

Inwestycja w  Radomiu jest 
spójna z  rządową koncepcją 
rozwoju infrastruktury lotniczej 
oraz komunikacyjnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Symboliczne rozpoczęcie budowy. Od lewej: prezes PPL Mariusz Szpikowski, wicemarszałek Adam Bielan, premier Mateusz Morawiecki, 
szef gabinetu premiera Marek Suski i wiceminister Mikołaj Wild

Prezentacja nowej nazwy radomskiego lotniska Uczestnicy uroczystości
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W nowoczesność 
z poszanowaniem tradycji
Mimo zimna i przelotnych opadów, Dzień Strażaka w Gminie Garbatka -Letnisko odbył się przy zadowalającej frekwencji druhów, 
mieszkańców gminy i gości. Może dlatego, że jak domniemywała Pani Wójt Gminy Teresa Fryszkiewicz, ksiądz proboszcz oznajmił 
podczas mszy świętej, że druhowie strażacy lubią taką aurę. Ksiądz chyba też, mimo że kropił święconą wodą samochody na przyko-
ścielnym parkingu, chroniąc się pod dużym parasolem. 

Było uroczyście i fajnie także dla-
tego, że Gminny Dzień Strażaka po-
łączony był z uroczystością 95-lecia 
jednostki OSP w Garbatce-Letni-
sko, uświetniony przekazaniem 
wozów ratowniczo-gaśniczych jed-
nostce jubilatce i OSP w Bąkowcu 
oraz honorowaniem druhów od-
znakami, ryngrafami, statuetkami 
i dyplomami. Na zakończenie – po-
częstunkiem smaczną grochówką.

Wójt Teresa Fryszkiewicz witała 
uczestników uroczystości , w tym 
zacnych gości, a wśród nich: Za-
stępcę Komendanta Głównego 
PSP – st. bryg. Tadeusza Jopka, 
Mazowieckiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP – Bogdana Łasi-
cę, Komendanta Powiatowego PSP 
w Kozienicach – mł. bryg. Kamila 
Bieńkowskiego, Zastępcę Prezesa 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP dh. Zbigniewa Gołąbka i Staro-
stę Kozienickiego Andrzeja Junga. 
Powiedziała m.in., że w  dniu tak 
ważnym, jak dzisiejszy, jest okazja 
nie tylko na podziękowania i gra-
tulacje, lecz także na refl eksje nad 
tym, na czym polega służba naszych 
strażaków ochotników. Przywołała 
pamięć śp. druha Mariana Krekory, 
wieloletniego prezesa miejscowych 
strażaków, zasłużonego działacza 
OSP, bardzo wspierającego druhów 
ochotników. Zmarł on w roku ubie-
głym. Uczestnicy uczcili go minutą 
ciszy. – Byłby on bardzo szczęśliwy, 
będąc dziś razem z nimi. Na temat 
służby napisał takie zdanie : „Kie-
dy zostaje się strażakiem, zdaje się 
największy egzamin z odwagi”. Jak-
że aktualne są dzisiaj te słowa i jak 
mocno odzwierciedlają ciężką pra-
cę naszych strażaków – podkreśliła. 
Wójt Teresa przyznała, że bywają 
też wydarzenia radosne. Takim jest 
dzień dzisiejszy przekazania dru-
hom wozów bojowych, będących 
realizacją ich marzeń. O  nowo-
czesne wyposażenie nieustannie 
zabiegał prezes Marian Krekora ze 
swoimi druhami. 

Do zdarzeń wiążących tradycje 
z nowoczesnością nawiązał w krót-
kim wystąpieniu Prezes OSP Gar-
batka-Letnisko dh Robert Grygiel. 
Przypomniał, że pomimo trudno-
ści okresu transformacji, dzięki 
współpracy z władzami samorzą-
dami, jednostka uzyskała nowy 
sprzęt gaśniczy, w tym najbardziej 
popularny wówczas w Polsce samo-
chód Star 244-GBA 2.5/16. W roku 
1995 w pierwszym zaciągu została 
włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo– Gaśniczego. O  tym 
sukcesie wspomniał także w  wy-
stąpieniu st. bryg. Tadeusz Jopek. 
Obecnie OSP Garbatka-Letnisko 
posiada na wyposażeniu 4 samo-
chody. Chodzi o  samochód ga-
śniczy marki Renault Camviva, 
znacznie zmodernizowany, m.in. 

wyposażony z  wyciągarkę zain-
stalowaną z  przodu pojazdu, sa-
mochód „Ford Transit” służący do 
ratownictwa drogowego. „Daewoo 
Lanos” jest natomiast pojazdem 
operacyjnym.

 Oczkiem w głowie OSP stał się 
nowo zakupiony za tzw. składko-
wą kwotę 825 tys. zł (WFOŚiGW 
– 370 tys. zł, KSRG – 225 tys., samo-
rząd woj. mazowieckiego – 130 tys. 
zł, a Gmina Garbatka-Letnisko – 
100 tys. zł) samochód marki MAN. 
Jednostka dysponuje też ciężkim 
zestawem ratownictwa drogowego 
„Holmatro”, sprzętem medycznym, 
pilarkami spalinowymi, agregata-
mi i pompami. Z pożytkiem wy-
korzystuje też wykonany społecz-
nie system odprowadzania spalin 
z garażu oraz system uzupełniania 

powietrza w układach hamulców 
samochodowych. Stąd znaczenie 
przekazania w użytkowanie wozu 
MAN oraz honorowanie osób, któ-
re przyczyniają się do tych innowa-
cyjnych zmian jakościowych.

Straż Ogniowa powstała w Gar-
batce – Podlas w 1923 roku z inicja-
tywy nauczyciela ówczesnej Szkoły 
Powszechnej, ofi cera rezerwy ppor . 
WP Zygmunta Paliszewskiego. Za-
czynała od prostego sprzętu prze-
ciwpożarowego zgromadzonego 
w sfatygowanym drewnianym ba-
raku pozostawionym przez wojska 
austriackie. Druhowie doskonalili 
swoje umiejętności uczestnicząc 
w  akcjach przeciwpożarowych 
i w zawodach strażackich. Rozwi-
jali też życie kulturalne młodzieży, 
zaczynane m.in. ich uczestnic-

Jubilaci przy strażnicy przed wymarszem do kościoła

twem w  strażackich potańców-
kach. O  sztandar postarali się 
dopiero w 1939 roku, lecz rychło 
go musieli schować przed hitle-
rowskim okupantem. Poświęcony 
po zakończeniu wojny – ukryli 

ponownie na okres stalinizmu. 
Trudne czasy uczyniły z  druhów 
ochotników ludzi przebojowych, 
lecz pragmatycznych, którym przy-
świecało hasło widniejące na obec-
nym sztandarze: „Bogu na chwalę, 
ludziom na ratunek”. W 1948 roku 
powstała druga jednostka strażacka 
w Garbatce-Letnisko, w zakładach 
destylacji żywicy i działała aktyw-
nie do lat 90. XX wieku. Budowę 
nowej, murowanej remizy dokoń-
czyli w 1965 roku. Ważnym wyda-
rzeniem był zorganizowany w lipcu 
1989 roku jubileusz 65-lecia OSP. 
Naczelnikiem nowo wybranego 
zarządu został wówczas Marian 
Krekora. Potem jako prezes OSP, 
potrafi ący kojarzyć tradycje z no-
woczesnością doprowadził OSP 
do stanu przejętego przez konty-
nuujących jego dzieło następców, 
mających do dyspozycji już cztery 
wozy strażackie, w tym przekazany 
im przez hojnych fundatorów. 

 (M.K.)

Gospodarze i goście podczas mszy świętej

Uczestników Gminnego Dnia Strażaka przywitała wójt Teresa Fryszkiewicz

Dokumentację samochodu MAN przekazują naczelnikowi OSP z Garbatki 
Wójt Teresa Fryszkiewicz i st. brygadier Tadeusz Jopek

Dh Zbigniew Gołąbek, starosta kozienicki Andrzej Jung i prezes dh Grygiel wręczają medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Na tle wozów przygotowanych do uroczystości ich przekazania OSP Garbatka-Letnisko (MAN 
z lewej) i strażakom ochotnikom z Bąkowca (JELCZ z prawej) otrzymali legitymacje członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Strażackiej
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Święto Konstytucji 
i Dzień Strażaka
W piątek, 3 maja, w Odrzywole odbyły się tradycyjnie już połączone, 
uroczystości Święta Konstytucji i gminny Dzień Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła msza 
św. w intencji ojczyzny i strażaków, 
odprawiona w kościele parafi alnym 
w  Odrzywole przez ks. Adama 
Łukiewicza, proboszcza odrzy-
wolskiego. We mszy wzięły udział 
jednostki OSP z Wysokina, Kłonny 
i Odrzywołu oraz liczni mieszkańcy 
gminy i zaproszeni goście. W trak-
cie mszy ks. proboszcz poświęcił 
nowy sztandar Ochotniczej Straży 
Pożarnej Wysokin.

Druga część uroczystości zosta-
ła zorganizowana przed siedzibą 
Urzędu Gminy. Podczas hymnu 
państwowego została wciągnięta 
uroczyście na maszt fl aga Rzeczy-
pospolitej. Kwiaty pod pomnikiem 
ofi ar II wojny światowej złożyli 
w  imieniu samorządu: radna Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go Ewa Białecka, Starosta Przysuski 
Marian Niemirski i  Wójt Gminy 
Odrzywół Marian Kmieciak.

W imieniu Marszałka Senatu RP 
Stanisława Karczewskiego wiązan-
kę kwiatów złożyła jego asystentka 
Weronika Piwarska, a  posła Sejmu 
RP Dariusza Bąka – dyrektor jego 
Biura Poselskiego Sławomir Szym-
czyk.

Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
druh Zbigniew Gołąbek przekazał 
nowy sztandar dla jednostki OSP 
Wysokin oraz złożył druhom ży-
czenia i gratulacje.

O  historii Święta Konstytucji 
przypomniał Wójt Gminy Marian 
Kmieciak. Podsumował też współ-
pracę samorządu z  OSP i  złożył 
w imieniu samorządowców życze-
nia na ręce druhów. Poinformował 
też o przygotowaniach do zakupu 
nowego samochodu pożarniczego 
na potrzeby OSP Wysokin.

W  uroczystościach uczestni-
czyli m.in.: Komendant Powiato-
wy Policji insp. Adam Czyżewski, 
Z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP w  Przysusze Robert Barski, 
Nadleśniczy Lasów Państwowych 
w Przysusze Czesław Korycki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław 
Gapys oraz druhowie z  jednostek 
OSP z gminy Odrzywół oraz z jed-
nostki OSP Zychorzyn.

Po zakończeniu uroczystości 
Zarząd OSP Wysokin zaprosił 
wszystkich druhów i gości na stra-
żacki poczęstunek do świetlicy 
w Wysokinie.Uczestnicy w skupieniu wysłuchali melodii Mazurka Dąbrowskiego

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafi alnym Po nabożeństwie druhowie udali się na apel pod Urząd Gminy

Ważnym wydarzeniem było wręczenie sztandaru druhom OSP Wysokin Uczestnicy słuchają listu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Składanie wieńca pod obeliskiem pomordowanych Znaczenie Konstytucji 3 Maja omówił wójt Marian Kmieciak Połączone święto zakończył meldunek złożony przez jej dowódcę
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Powiatowa 
gospodarka 
na galowo

VIII gala konkursu gospodarczego starosty radomskiego „Perła Powiatu” przeszła do historii. 
Dotychczas uczestniczyło w nim sto kilkadziesiąt gospodarstw rolnych, fi rm oraz produktów. 
Cennym trofeum w każdej edycji była także nagroda specjalna.

Uroczyście

Zaczęło się tradycyjnie, od pre-
zentacji artystycznej. Tym razem 
wystąpił zespół „Skaryszewiacy” po 
kierownictwem Pauliny Mamczarz. 
Panie – od babci po wnuczki – nie 
dosyć, że pięknie zaśpiewały przy 
akompaniamencie akordeonu – to 
zachwyciły kolorowymi ludowymi 
strojami. Należały się brawa, toteż 
nimi właśnie „Skaryszewiakom” 
podziękowano.

Wśród gości, których powitał sta-
rosta Waldemar Trelka, gospodarz 
wieczoru w Zespole Szkół Muzycz-
nych w  Radomiu, byli m.in.: wi-
cemarszałek Senatu Adam Bielan, 
poseł na Sejm RP, szef Gabinetu 
Politycznego Premiera minister 
Marek Suski, poseł do Parlamentu 
Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, 
posłowie na Sejm RP: Anna Kwie-
cień i Andrzej Kosztowniak. Orga-
nizatorzy zadbali o stosowną oprawę 
wydarzenia. Jednym z jej elementów 
było ogłaszanie przez gości honoro-
wych wyników współzawodnictwa 
w towarzystwie członków kapituły, 
a następnie wręczanie statuetek i dy-
plomów. Podziękowania laureatów 
i wygłaszane ze sceny, a także w ku-
luarowych rozmowach, słowa uzna-
nia parlamentarzystów pod adresem 
organizatorów, dopełniły wspaniałej 
atmosfery jednego z ważniejszych 
wydarzeń na gospodarczo-kultu-
ralnej mapie powiatu radomskiego.

Szczególnie ciepło powita-
no członków kapituły konkursu 
w składzie: Agnieszka Pasek – rad-
na powiatu, przewodnicząca Komi-
sji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa, Katarzyna 
Wielocha – wiceprezes Zarządu 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Ziemi Radomskiej, dr Elżbieta 

Siek – wykładowca Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistyczne-
go, Mariusz Strzecha – prezes To-
warzystwa Biznesowego, właściciel 
fi rmy KOORDYNACJA – laureat 
konkursu w kategorii produkt roku 
2013. Pracom kapituły przewodni-
czył starosta Waldemar Trelka.

Najlepsze fi rmy

Współzawodnictwo tradycyjnie 
odbyło się w  pięciu kategoriach: 
mała fi rma, fi rma, produkt, małe 
gospodarstwo rolne oraz gospo-
darstwo rolne. Kandydatów do 
poszczególnych kategorii zgłaszali 
burmistrzowie i wójtowie, organi-
zacje reprezentujące przedsiębior-
ców i rolników, a także fi rmy bądź 
rolnicy we własnym imieniu.

Statuetkę Perła Powiatu w kate-
gorii fi rma roku 2018 otrzymała 
firma IREKS PROKOPOWICZ 
Sp. z o.o. z Milejowic w gminie Za-
krzew. Środki wypiekowe produko-
wane przez IREKS GmbH pojawiły 
się na polskim rynku w 1991 roku. 
To oni, jako jedni z  pierwszych, 
wprowadzili znaczące zmiany 
w technologii produkcji pieczywa, 
a prekursorem tych działań był Zbi-
gniew Prokopowicz. Firma rozwija 
produkcję lodów, uruchomiła też 
laboratorium i mieszalnię ziaren. 
Prowadzą doradztwo technologicz-
ne. Zatrudniają 20 technologów 
piekarnictwa i cukiernictwa, którzy 
służą fachową pomocą klientom.

O Perłę Roku 2018 w kategorii 
mała fi rma roku ubiegało się sze-
ściu kandydatów. Zwyciężyła fi r-
ma DOORsystem sp. j. Szczepan 
Szwarczewski i Wspólnicy z Mile-
jowic w gm. Zakrzew. To prężnie 
rozwijający się producent drzwi 
zewnętrznych, metalowych, drew-
nianych oraz wewnętrznych. Pro-
wadzi hurtową dystrybucję swojego 
produktu na terenie ośmiu woje-
wództw. Firma posiada własne za-

plecze biurowo-magazynowe wraz 
z fl otą samochodów dostawczych. 
Dzięki własnemu serwisowi klienci 
mogą liczyć na szybką reakcję przy 
każdym zgłoszeniu. Pozostali nomi-
nowani to: Firma „P i M” Marlena 
Zawodnik z Gozdu, TRANSPORT 
I SPEDYCJA Zbigniew Adamczyk 
z  Jastrzębi, Firma MAGTRANS 
s.c. Magdalena i Jarosław Kapusta 
z Wolanowa oraz Fizjo-Med Karo-
lina Winiarczyk-Wołczyńska z Iłży.

Gospodarstwa na medal

W kategorii gospodarstwo rolne 
najwyższe trofeum zdobyło go-
spodarstwo Jana Pluty z Kozinek 
w  gminie Zakrzew, który specja-
lizuje się w produkcji zbóż, roślin 
strączkowych i  hodowli trzody 
chlewnej w  systemie bezściółko-
wym. Zajmuje się także dystrybucją 
materiału siewnego i dla zwierząt 
oraz prowadzi usługi transportowe, 
głównie na terenie Niemiec. Nomi-
nowani to: gospodarstwa – Sławo-
mira Ginała z Prędocina w gminie 
Iłża specjalizuje się w  produkcji 
roślinnej oraz Łukasza Jaworskiego 
z Bogusławic w gminie Skaryszew 
specjalizujące się w produkcji ro-
ślinnej i mleka.

„Perłę Powiatu” w  kategorii 
małe gospodarstwo rolne kapitu-
ła przyznała Annie i  Antoniemu 
Kołodziejczykom z  Dęby w  gmi-
nie Przytyk, specjalizującym się 
w  produkcji roślinnej i  zwierzę-
cej, głównie w  uprawie papryki 
pod osłonami. Stosują przyjazną 
dla środowiska technikę uprawy 
roślin o nazwie „efektywne orga-
nizmy”, opierającą się na prepa-
ratach zawierających pożyteczne 
mikroorganizmy. Nominowanymi 
w tej kategorii byli również: Łukasz 
Pawlikowski z Kłonowa w gminie 
Gózd zajmujący się produkcją 
roślinną, mleka i  hodowlą bydła 
mięsnego, Tomasz Dębiec z Kolonii 

Seredzice w gminie Iłża produku-
jący rośliny i warzywa, Aneta i To-
masz Bieńkowie z Woli Goryńskiej 
w gminie Jastrzębia specjalizujący 
się w  produkcji roślinnej, mleka 
i  hodowli bydła mięsnego oraz 
Mariusz Fryszkowski z Gębarzowa 
w gminie Skaryszew stawiający na 
sadownictwo, kwiaciarstwo, wa-
rzywnictwo i szkółkarstwa.

Bezkonkurencyjna deska

Rewelacją okazała się – w katego-
rii produkt roku – betonowa deska 
tarasowa fi rmy „BETON-PLUS” Sp. 
z o.o. z Owadowa w gminie Jastrzę-
bia. Pozostałe produkty nominowa-
ne to: mleko surowe niepasteryzo-
wane z mlekomatu z gospodarstwa 
Sławomira i  Moniki Szczęsnych 
z  Ludwikowa w  gminie Jedlińsk, 
miód nektarowy faceliowy z pasieki 
Stanisława i Agnieszki Komorow-
skich z Czarnego Ługu w gminie 
Jedlińsk, sójka z ugotowanymi bu-
rakami cukrowymi wymieszanymi 

z kaszą jaglaną w wykonaniu Koła 
Gospodyń Wiejskich „Płaskowskie 
raki” z Płaskowa w gminie Jedlińsk 
(także nagroda specjalna za popu-
laryzację dziedzictwa kulturowego, 
aktywizowanie lokalnej społecz-
ności, kultywowanie regionalnych 
tradycji oraz integrację mieszkań-
ców wsi). Nominowana została też 
borówka amerykańska uprawiana 
na owoc Firmy Przemysłowo-Han-
dlowo-Usługowej „Skarby Ogrodu” 
Tomasza Szymańskiego ze Skary-
szewa.

Owacje dla Rynkowskiego

O wyjątkowy klimat tegorocznej 
imprezy zadbali nie tylko licznie 
przybyli goście, uczestnicy konkur-
su i publiczność. Strzałem w dzie-
siątkę okazał się też recital Ryszarda 
Rynkowskiego, o  czym świadczą 
owacje na stojąco i kilkakrotne bisy 
znanego i lubianego piosenkarza.

 Kamil Głowacki
Fot. Mariusz Siczek

Dyrektor Artur Prokopowicz otrzymuje statuetkę i dyplom dla fi rmy IREKS PROKOPOWICZ z rąk 
starosty Waldemara Trelki i wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana

Laureaci, honorowi goście, członkowie kapituły i organizatorzy konkursu

Członkini kapituły Agnieszka Pasek i poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak wręczają nagrodę 
Grażynie i Janowi Plutom, zwycięzcom w kat. gospodarstwo rolne

Poseł na Sejm RP, minister Marek Suski składa gratulacje za zdobycie nagrody specjalnej 
paniom z KGW „Płaskowskie raki”
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Zawody sportowo-pożarnicze 
w Augustowie
Choć konkurencje były trudne i wymagające niemałego wysiłku, to rzadko druhowie z OSP mają takie łatwe życie w czasie akcji 
gaśniczych, jak w czasie zawodów sportowych. Całe szczęście, że pogoda tylko w miarę dopisała. Było zimno. Nie tak, jak w zeszłym 
roku w czasie zawodów w Grabowie nad Pilicą, kiedy to żar lał się z nieba, a pot zalewał oczy.

Zawody sportowo-pożarnicze 
weszły już w  tradycję obchodów 
dnia patrona. 

Dzień wcześniej, w dniu św. Flo-
riana, patrona strażaków, w koście-
le parafi alnym pw. Świętej Trójcy 
odprawiona została msza w inten-
cji druhów OSP, zamówiona przez 
wójta Gminy Grabów nad Pilicą, 
Euzebiusza Strzelczyka.

W niedzielę, 5 maja, na stadio-
nie WKS „Tęcza” w  Augustowie 
zmierzyły swoje siły reprezentacje 
czterech drużyn OSP z  Grabowa 
nad Pilicą, Augustowa, Łękawicy 
i  Grabowskiej Woli. Przed zawo-
dami błogosławieństwa udzielił 
ks. prob. parafi i Boże. Rozegrano 
dwie konkurencje: sztafetę pożar-
niczą (budzącą największe emocje) 
i ćwiczenie bojowe.

Sędzią głównym zawodów był 
mł. bryg. Paweł Kowalski. Sędziami 
pomocniczymi asp. Rafał Grabow-
ski i st. sekc. Łukasz Zielonka z PSP 
Kozienice.

Sprawność drużyn była wyrów-
nana, co z satysfakcją podkreślił mł. 
Bryg. Paweł Kowalski, ale wiado-
mo, nie wszyscy mogli zająć pierw-
sze miejsce. Po podsumowaniu wy-
ników zwycięską drużyną okazała 
się OSP Grabów nad Pilicą z ilością 
103,58 punktów. W następnej ko-
lejności uplasowały się drużyny: 
z Augustowa (119,7 pkt.), Łękawi-
cy (126,37 pkt.) i Grabowskiej Woli 
(138,45 pkt.). 

– Dzisiejsze zawody pożarni-
czo sportowe – powiedziała Anna 
Plesiewicz-Trzeciak, zastępca wój-
ta Gminy Grabów nad Pilicą – są 
symbolem waszej odwagi, spraw-
ności i oddania. Pokazaliście nam 
namiastkę tego, z czym zmierzacie 
się podczas każdej akcji. Często nie-
doceniani, poświęcacie swój czas, 
ryzykujecie swoje zdrowie. Prze-
chodzicie wiele szkoleń i ćwiczeń po 
to, by zapewnić nam bezpieczeństwo 
i ochronę przeciwpożarową. W tym 
miejscu, w imieniu władz samorzą-
dowych oraz mieszkańców gminy 
Grabów nad Pilicą, składam wam 
serdeczne podziękowania za podjęty 
trud pełnienia tej służby społecznej. 

Doceniamy, że to wy jesteście pierwsi tam, gdzie oczekuje się pomocy 
– powiedziała Anna Plesiewicz-Trzeciak, zastępca wójta Gminy Grabów nad Pilicą

Doceniamy, że to wy jesteście pierw-
si tam, gdzie oczekuje się pomocy. 
Niech święty Florian strzeże was 
podczas każdej akcji ratowniczo-
-gaśniczej, a Bóg obdarzy zdrowiem 
i rozwagą. Życzę, aby pełniona służ-
ba była źródłem satysfakcji, a nade 
wszystko powodem do dumy. 

Poza wyrazami uznania, które 
zawodnicy otrzymali również od 
radnego powiatu Kozienice Ema-
nuela Zawodnika, wręczono rów-
nież puchary.

Zawodom przyglądała się, 
mimo zimna, licznie zgromadzo-
na publiczność, która dopingowała 
oklaskami i okrzykami swoich za-
wodników.

Gospodarzami i współorganiza-
torem zawodów była OSP Augu-
stów, z prezesem Wiktorem Woź-
niakiem na czele, a organizatorami 
wójt gminy Euzebiusz Strzelczyk, 
Zarząd Gminny OSP Grabów nad 
Pilicą z prezesem Zbigniewem Roz-
wadowskim oraz PSP Kozienice. 

 Jacek Lombarski

Woda naprzód!Dowódcy drużyn z pucharami

Dowódcy drużyn wraz z sędziami

Uczestnicy zawodów

Gotowi? Start!

Uroczysty moment. Wręczenie pucharów przez wicewójta Annę Plesiewicz-Trzeciak
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Jubileusz 
Klubu Seniora 
z Bartodziejów

Przypadek zrządził, że bartodziejski Klub Seniora powstał w prima aprilis 2009 roku. Nie był to 
jednak żart, ale całkiem poważna i celowa inicjatywa zrealizowania w ramach projektu „Klub 
Seniora jako aktywna forma spędzania wolnego czasu”, fi nansowanego ze środków Programu 
Integracji Społecznej, wdrażanego w gminie Jastrzębia przez Marzenę Zawadzką-Hernik 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Można powiedzieć, że klubo-
wicze ruszyli z kopyta. W ciągu 
kilku pierwszych miesięcy odbyło 
się szereg spotkań integracyjnych 
i szkoleniowych, a seniorzy wyru-
szyli w świat dzięki organizowanym 
wycieczkom. Działalność klubu ko-
ordynowała w początkowym okre-
sie dyrektor szkoły w Bartodziejach 
Dorota August. Dzięki pierwszym 
projektom klub usamodzielnił się 

i rozwinął swoją działalność wraz 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Roz-
woju i Promocji Wsi Bartodzieje, 
które pozyskiwało fundusze na jego 
działalność.

Jubileuszowe spotkanie, które 
odbyło się w świetlicy OSP w Ja-
strzębi, rozpoczęli wystąpieniami 
przewodnicząca Klubu Elżbieta 
Świniarska i sekretarz Józef Świ-
dzikowski. Spotkanie poprowadził 

Włodzimierz Wolski. Wśród osób 
składających seniorom gratulacje 
byli m.in.: Anna Maria Białkowska, 
posłanka na Sejm RP, która przy-
była na uroczystość z profesorem 
Dariuszem Rosatim. 

Wójt Gminy Jastrzębia, Wojciech 
Ćwierz, powiedział między innymi:

– Kiedy powstawał Klub Seniora, 
w Bartodziejach niewiele się dzia-
ło. I kiedy próbowaliśmy coś robić 
z Marianem Kulińskim i innymi 
osobami, to raczej nie wróżono 
nam sukcesów. A tymczasem, po 
dziesięciu latach Bartodzieje to 
wieś zintegrowana, w której dzia-
ła bardzo prężnie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi. 
Działa wspaniały Klub Seniora, 
któremu gratuluję serdecznie tego 
jubileuszu. Mało tego. Powstał ka-
baret „Wesoły Dziadek” i wspaniały 
zespół „Bartodziejaki”, kierowany 
przez Mariana Kulińskiego, który 
rozsławia nie tylko naszą miejsco-
wość, ale całą gminę występując na 
różnych przeglądach folklorystycz-
nych, powiatowych i krajowych. 
Mamy sukcesy... Mówię „mamy”, 
bo czuję się członkiem tej wspól-
noty i stanę kiedyś się członkiem 
Klubu Seniora. Mam nadzieję, 
że przyjmiecie mnie do swojego 
grona. 

Działalność Klubu Seniora wy-
chodzi daleko poza własny krąg. 
Seniorzy należą do gminnego koła 
wolontariatu, którego przewodni-
cząca Elżbieta Berny nieustannie 
zachęca członków Klubu do no-
wych przedsięwzięć.

Jednym z dokonań całej wspól-
noty wsi, przy wielkim udziale se-
niorów, było przywrócenie do życia 
świetlicy wiejskiej w Bartodziejach. 
Stała się ona nie tylko siedzibą Klu-
bu Seniora, ale również centrum 
życia społecznego i kulturalnego, 
w którym organizowane są liczne 
przedsięwzięcia skierowane do 
wszystkich grup wiekowych. 

Ogromne znacznie dla miejsco-
wej społeczności ma wieloletnia 
współpraca seniorów ze środowi-
skiem szkoły w Bartodziejach, dru-
hami z miejscowej jednostki OSP 
oraz przedstawicielami samorządu 
wiejskiego. 

W spotkaniu fetującym dziesię-
ciolecie Klubu Seniora uczestniczy-
ło ponad 200 gości i sympatyków, 
a wyjątkową oprawę muzyczną im-
prezy zapewniła kapela Zdzisława 
Kwapińskiego. Wszyscy bawili się 
doskonale i ten dzień zapadnie na 
długo w ich pamięci.

 JaL

Wyrazy podziękowania za wsparcie Klubu Seniora dla Wójta Gminy Jastrzębia, 
Wojciecha Ćwierza składa jego przewodnicząca Elżbieta Świniarska

Zarząd Klubu (od prawej): przewodnicząca Elżbieta Świniarska, sekretarz Józef Świdzikowski i 
zastępca przewodniczącego Krystyna Życka 

Gratulacje, życzenia, kwiaty

Członkowie Kabaretu „Wesoły Dziadek”

Spotkanie było okazją do uhonorowania osób wspierających klubowiczów

Piękną, czerwoną różą podziękowano szczególnie zasłużonym, w tym wójtowi Wojciechowi Ćwierzowi Goście uroczystości
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„Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka / Gotowy potargać na strzępy los zły 
Spieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać / Rycerze Floriana, to my!” 

OSP w Jedlni 
ma nowoczesny 
wóz bojowy

 3 Maja 2019 był dniem szczególnym i bardzo ważnym w działalności jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Jedlnia także dlatego, że w tę świąteczną wigilię ofi cjalnego Dnia Strażaka został 
poświęcony i symbolicznie przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem druhów oraz pocz-
tów sztandarowych jednostek OSP 
z Jedlni, Jaroszek, Czarnej, Pionek, 
Suchej i Lasek oraz z Jedlni-Letni-
sko do kościoła na mszę świętą. Po 
mszy przemieszczono się na plac 
przed siedzibę strażnicy OSP w Je-
dlni. W  uroczystym apelu wzięli 
udział przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Pionki 
z Wójtem Mirosławem Ziółkiem, 
Przewodniczącym RG Dariuszem 
Gonciarzem i  radnymi. Przybyli 
też zacni zaproszeni goście. Pań-
stwową Straż Pożarną reprezen-
towali: Zastępca Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal, 
Komendant Miejski PSP Radomiu 
st. bryg. mgr inż. Marek Krassow-
ski, dowódca JRG 4 w  Pionkach 
mł. bryg. Grzegorz Wikaliński 
i zastępca dowódcy JRG 4 kpt. To-
masz Wilk. Z ramienia władz OSP 
m.in. druhowie: Zbigniew Gołą-
bek Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. 
Mazowieckiego, Paweł Tuzinek 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
we ZOSP RP w Radomiu, Tomasz 
Kęska Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Pionkach, Andrzej Kapusta Ko-
mendant tegoż Zarządu. Gościem 
uroczystości był też Tomasz Warelis 
podkomendant Komisariatu Policji 
w Pionkach. Na zaproszenie odpo-
wiedziały pozytywnie instytucje 
i organizacje działające na terenie 
gminy i parafi i, m.in: RDLP oraz 
nadleśnictwa Radom i Kozienice, 
PSP i biblioteka w  Jedlni, Stowa-
rzyszenie Jedlnia, Orkiestra BONI 
ANGELI, Królewskie Źródła i Klub 
Sportowy Królewscy Jedlnia, 

 Dowódca uroczystości dh Janusz 
Mróz złożył meldunek o gotowości 
pododdziałów zastępcy Komen-
danta Mazowieckiego PSP w War-
szawie st. bryg. mgr inż. Mirosła-
wowi Jasztalowi. Przybyłych gości 
powitał naczelnik jednostki OSP 
druh Andrzej Mróz, po czym nastą-
piło uroczyste przekazanie dowodu 
rejestracyjnego i kluczyków naczel-
nikowi OSP, który z kolei wręczył 
je kierowcy dh. Tomaszowi Mrozo-
wi. Przecięcia wstęgi i tradycyjnego 
otwarcia szampana dokonał Wójt 
Gminy Pionki Mirosław Ziółek 
wraz z matką chrzestną, sołtysem 
wsi Jedlnia – Barbarą Błazik. Nowy 
wóz poświęcił proboszcz parafi i ks. 
Janusz Smerda. 

Druhowie symboliczne statuetki 
strażaka wychodzącego z płomie-
ni przekazali w dowód podzięko-
wania reprezentantom instytucji, 
które współfinansowały zakup 

samochodu. Przyznali je: Mar-
szałkowi Adamowi Struzikowi, 
Wójtowi Mirosławowi Ziółkowi, 
Prezesowi WFOŚiGW w Warsza-
wie i Komendantowi Miejskiemu 
PSP w Radomiu st. bryg. mgr inż. 
Markowi Krassowskiemu. Podzię-
kowania wręczali: prezes jednostki 
Tomasz Wróbel, naczelnik Andrzej 
Mróz oraz Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, przedtem wieloletni 
prezes jednostki, dh Józef Kiraga. 

Uroczystość przekazania samo-
chodu była też dobrą okazją do 
uhonorowania młodego druha jed-
nostki, Kacpra Guzy, który udzielił 
koledze skutecznej pierwszej po-
mocy podczas zajęć w szkole, gdy 
ten stracił przytomność i przestał 
oddychać. Pamiątkową statuetkę 
oraz dyplom wręczył prezes To-
masz Wróbel wraz z naczelnikiem 
Andrzejem Mrozem. Druhowie 
jednostki OSP w  Jedlni, którzy 
szczególnie przyczynili się do zaku-
pu samochodu zostali wyróżnieni 
przez marszałka Adama Struzika 
pamiątkowymi podziękowaniami. 
W imieniu marszałka wręczył je dh 
Zbigniew Gołąbek i wójt Mirosław 
Ziółek. Wyróżnieni druhowie to: 
Andrzej Wróbel, Stanisław Rusek, 
Janusz Mróz, Andrzej Michalski, 
Andrzej Mróz oraz Tomasz Wróbel. 

Na koniec uroczystości prezes 
OSP w Jedlni druh Tomasz Wró-
bel podziękował wszystkim przy-
byłym na doniosłą, jakże ważną dla 
jednostki uroczystość. Nadmienił, 
że nie było i nadal nie jest rzeczą 
łatwą pozyskanie samochodu dla 
jednostki, tym bardziej samocho-
du nowego. Starania w jego zaku-
pie były już podjęte w roku 2015, 
za czasu działań poprzedniego za-
rządu z ówczesnym prezesem Józe-
fem Kiragą, jednak różne zawiłości 
i przeszkody z roku na rok odsuwa-
ły jednostkę od realizacji tego celu. 

Przypomniał, że na początku 
roku 2018 pojawiła się realna szansa 

zgromadzenia odpowiednich środ-
ków i 9 kwietnia została podpisana 
umowa z marszałkiem na dofi nan-
sowanie kwotą 130 000 złotych. Ko-
lejną instytucją, do której zwrócili 
się z prośbą o dofi nansowanie za-
kupu był WFOŚiGW w Warszawie, 
który wyasygnował sumę 425 000 
złotych. Pokryła ona połowę na-
leżności za samochód marki MAN. 
Umowa została podpisana 25 wrze-
śnia 2018 roku. Komendant Główny 
PSP w Warszawie, po wydaniu pozy-
tywnej opinii, przekazał dofi nanso-
wanie ze środków KSRG w kwocie 
195 000 złotych. Wójt Gminy Pion-
ki dofi nansował zakup budżetową 
kwotą 100 000 złotych, wliczając 
w to koszt ubezpieczenia pojazdu – 
wyliczał dh Tomasz Wróbel.

Samochód zakupiono 29 sierp-
nia ubr. Posiada on zbiornik na 
wodę o  pojemności 4600 litrów 
i 500 litrów środka pianotwórcze-
go (ze sprzętem ratowniczym za-
montowanym na stałe z przezna-
czeniem na wyposażenie OSP). 
Całkowity koszt samochodu wy-
niósł 849.930,00 zł brutto. W dniu 
22  grudnia 2018 roku odbyło się 
uroczyste robocze powitanie no-
wego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego w jednostce OSP Jedlnia.

Jednostka OSP w Jedlni jest jed-
ną z trzech w powiecie radomskim, 
które w roku 2018 wzbogaciły się 
o nowe wozy bojowe. Dzięki zaku-
pionemu samochodowi wzrośnie 
bezpieczeństwo mieszkańców Je-
dlni, okolicznych miejscowości, 
jak i terenu całej gminy. 

– Gorąco dziękujemy i jesteśmy 
wdzięczni wszystkim instytucjom 
za współfi nansowanie zakupu. Po-
dziękowania należą się członkom 
zarządu OSP Jedlnia, komendan-
towi miejsko-gminnemu ZOSP RP 
w Pionkach dh. Andrzejowi Kapu-
ście oraz Panu Łukaszowi Sikorze, 
pracownikowi Urzędu Gminy. Po-
mogli oni w przygotowaniu i skła-

daniu wniosków oraz dokumentów 
przetargowych. 

– Jeszcze raz kierujemy serdeczne 
podziękowania do Wójta Mirosła-
wa Ziółka za wsparcie, jakiego nam 
udziela od początku w staraniach 
o  zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. To miłe i bardzo ważne 
kiedy jednostka OSP może zawsze 
liczyć na pomoc merytoryczną 
i  finansową gospodarza gminy. 
Potwierdza to, że bezpieczeństwo 
gminy, jak i  strażaków biorących 
udział w akcjach ratowania mienia 
i życia jest dla samorządowej Gmi-
ny Pionki sprawą priorytetową.

Otrzymany samochód jest jed-
nak efektem starań wielu osób 
i  instytucji, dlatego w  imieniu 
druhów OSP Jedlnia pragnę wy-
razić wdzięczność i serdecznie po-
dziękować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do zrealizacji zaku-
pu samochodu. Bardzo dziękuję 
też wszystkim instytucjom oraz 
osobom, które wsparły nas w or-
ganizacji tej pięknej uroczystości 
– podkreślił na zakończenie uro-
czystości dh Tomasz Wróbel.

 
 Opracowane na podstawie tekstu 

dh. Tomasza Wróbla

Uczestnicy uroczystości w kościele w Jedlni. Foto: Grażyna Rojek

Przecięcia wstęgi i tradycyjnego otwarcia szampana dokonał wójt M. Ziółek w asyście matki 
chrzestnej – sołtys Barbary Błazik. Foto: Grażyna Rojek

Wójt M. Ziółek i dh Zb. Gołąbek wręczają strażakom marszałkowskie dyplomy

Gospodarze uroczystości honorują statuetkami fundatorów wozu ratowniczo-gaśniczego

Prezes i naczelnik OSP uhonorowali szczególnym podziękowaniem młodego 
druha Kacpra Guzę za uratowanie życia koledze



8 Nr 171GMINA SIENNO

www.sienno.pl

Z pożytkiem dla 
bezpieczeństwa 
i kultury

Współdziałanie strażaków ochotników z Kołami Gospodyń Wiejskich, czy też zespołami ludowymi 
jest w powiecie lipskim tradycją. Już przed II wojną światową w remizach strażackich wygospodaro-
wywano kąciki socjalne lub świetlice, w których spotykali się mieszkańcy, a z czasem już systematycz-
nie powstające spontanicznie zespoły amatorskie, grupujące osoby uzdolnione artystycznie.

28 kwietnia Aleksandrów Duży 
(Gmina Sienno) był miejscem du-
żej uroczystości, spotkania miesz-
kańców z aktywnymi ludźmi, za-
proszonymi przez społeczników 
tego sołectwa i  władze samorzą-
dowe gminy. Okazją było otwarcie 
oryginalnego budynku, nazwanego 
roboczo remizo-świetlicą. Ta nazwa 
będzie chyba zastąpiona oryginal-
ną, wyłonioną w  konkursie lub 
przez aprobatę ciekawego pomysłu.

 Program uroczystości potwier-
dził, że już w  okresie przygoto-
wań do budowy remizo-świetlicy 
bardzo uaktywnili się druhowie 
zrzeszeni w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej i panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich. Ciekawy scena-
riusz imprezy realizowali wspólnie 
Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk, 
przewodnicząca KGW – radna Li-
dia Łepecka i prezes OSP Mieczy-
sław Michalec.

Gospodarz gminy, otwierając 
uroczystość, powiedział m.in.: – 
Dzisiaj miejscowości Aleksandrów 
Duży przybył nowy wielofunkcyj-
ny obiekt. Są w nim pomieszcze-
nia techniczne, kuchnia, świetlica 
i także przeznaczone dla OSP. Życzę 
wam zgodnego, mądrego gospoda-
rowania nimi. Świetlica to miejsce 
spotkań, w którym będą rodzić się 
dobre, twórcze i  trwałe inicjaty-
wy, będzie miejscem odpoczynku 
i  zabawy, punktem wzajemnych 
międzyludzkich więzi. Będzie to 
miejsce otwarte dla młodzieży i do-
rosłych, w tym przebywających na 
zasłużonej emeryturze. Mam na-
dzieję, że dobrze wyposażona świe-
tlica przyczyni się do pogłębienia 
dotychczasowych więzi sąsiedz-
kich, pozwoli kultywować tradycje, 
będzie miejscem szerzenia kultury, 
spotkań z ciekawymi ludźmi, arty-
stami i twórcami ludowymi. Życzę 

wam, drodzy mieszkańcy, abyście 
poznali urok bycia razem… Wiem, 
że jesteście gospodarni, więc po-
mnożycie to, co posiadacie, by słu-
żyło wam i następnym pokoleniom.

Wójt Mariusz Strąk poinfor-
mował, że remizo-świetlica jest 
piątym obiektem oddanym do 
użytku na przestrzeni pięciu lat. 
Przed Aleksandrowem Dużym, 
podobne placówki wybudowano 
lub przekazano po moderniza-
cji w  Wierzchowiskach, Jaworze 
Soleckim, Kochanówce i Siennie. 
W  bieżącym roku rozpocznie się 
rozbudowa i remont remizo-świe-
tlic w Janowie i Kadłubku. 

Otwarcie i  poświęcenie po-
mieszczeń poprzedziła msza świę-
ta w miejscowym kościele, będąca 
udziałem kapelana straży pożarnej 
pow. lipskiego ks. Krzysztofa Maja, 
proboszcza parafi i w Aleksandro-
wie Dużym – ks. Leszka Bieleckiego 

i proboszcza parafi i w Gozdawie – 
ks. Gracjana Brody. Wójt M. Strąk 
i przedstawiciele sołectwa Aleksan-
drów Duży podziękowali im modli-
twą i kwiatami.

Po nabożeństwie trójka gospo-
darzy uroczystości ponad godzinę 
witała i dziękowała wymienionym 
z imienia i nazwiska osobom za róż-
ne formy pomocy w przygotowaniu 
pożytecznej inwestycji i  realizacji 
obiektu. Kierując się rangą sprawo-
wanej funkcji, zaczęli od: posła Da-
riusza Bąka, Pawła Wojtunika, byłe-
go szefa CBA i CBŚ, kandydującego 
z listy Koalicji Europejskiej do PE, 
Wicemarszałka Rafała Rajkowskie-
go, bardzo wspierającego samorząd 
gminy w jego inicjatywach, zawsze 
uczynnego dh. Zbigniewa Gołąbka 
wiceprezesa Zarządu OW Związku 
OSP RP Mazowsza, radnych powia-
tu lipskiego: Lucyny Gaik, Antonie-
go Ćwiklińskiego i Pawła Niedzie-
li, także jako dyr. PSP w  Jaworze 
Soleckim, druhów komendantów 
PSP: bryg. Tomasza Krzyczkow-
skiego i bryg. w stanie spoczynku 
Janusza Szylara, mł. insp. Wojciecha 
Brandta – Komendanta Powiatowe-
go Policji w Lipsku, Adama Podsia-
dło – nadleśniczego Nadleśnictwa 
Ostrowiec, Jarosława Kubę – preze-
sa LGD Krzemienny Krąg, wójtów 
gmin Osiek, Oświęcim i Bałtów – 
Marka Jasińskiego, Mirosława Smo-
larka i Huberta Żądło. Lista funk-
cyjnych druhów strażaków, głównie 
szefów gminnych OSP zawiera 18 
nazwisk. Wójtowi gm. Sienno po-
przednich kadencji Stanisławowi 
Porze – dziękowali organizatorzy 
za inicjatywę budowy tej remizo-
-świetlicy. Nie zapomnieli też o by-

łym prezesie OSP dh. Sławomirze 
Kiełbasie i  sołtysom poprzednich 
kadencji – Janowi Łepeckiemu, 
obecnemu Ireneuszowi Łepec-
kiemu. Słowa uznania przekazali 
osobom zajmującym się projekto-
waniem, nadzorem budowlanym 
i  realizacją obiektu, wśród nich 
Tadeuszowi Durakowi, Jarosławo-
wi Kawińskiemu, Mateuszowi Mar-
cinko, Witoldowi Stachurskiemu, 
Robertowi Grzybowi, Sylwestrowi 
Skrobiszowi, Jolancie Rękas-Szylar, 
Andrzejowi Lorkowi i innym. 

Pani Lidii Łepeckiej przypadła 
zaszczytna rola podziękowania rad-
nym, pracownikom Urzędu Gminy, 
dyrektorom szkół, placówek kul-
tury, członkiniom KGW, sołtysom 
i osobom z własnej, wewnętrznej 
potrzeby zaangażowanym w inicja-
tywne przedsięwzięcie. Zaproszeni 
goście byli pełni podziwu dla posta-
wy mieszkańców sołectwa Aleksan-
drów Duży Zapusty, radnych gminy 
i pracowników UG, poczynając od 
przew. RG – Romana Markiewicza, 
Sekretarza Gminy Piotra Dąbrow-
skiego, Skarbnik Gminy Jolanty Ka-
rolik i pozostałych. Wyrażali swój 
pogląd w krótkich wystąpieniach. 
Wszyscy oklaskiwali występy za-
proszonych zespołów: Młodzie-
żowej Orkiestry Miasta Zwolenia, 
ostrowieckiego Zespołu Champion, 
DJ oraz kapel – Bronka Machla 
i „U Maksa”. Kapele są wizytówką 
gminy Sienno. Nieprzypadkowo 
działa w Siennie Szkoła Muzyczna 
I stopnia, a w sierpniu w stolicy tej 
inicjatywnej gminy organizowane 
są Mazowieckie Spotkania Kapel 
Podwórkowych. 

 (M.K.)

Wójt Mariusz Strąk i przedstawiciele społeczności sołectwa Aleksandrów Duży Zapusty 
podziękowali za mszę św. modlitwą i kwiatami

Meldunek o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu przyjął od dowódcy uroczystości wiceprezes ZOSP RP Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek

Otwarcia uroczystości i powitania dokonali wójt Mariusz Strąk i radna Lidia Łepecka

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Miasta Zwolenia

Organizatorzy i goście po akcie przecięcia wstęgi i poświęcenia pomieszczeń remizo-świetlicy
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Trudno 
zapomnieć...
28 kwietnia, w lesie pod wsią Gałki w miejscu, gdzie 11 kwietnia 1940 
roku Niemcy rozstrzelali 12 mężczyzn, odbyła się msza polowa celebro-
wana przez proboszcza parafi i Gielniów ks. Wiesława Zawadę. W uro-
czystości uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Gałek, ale również licznie 
przybyli w to miejsce kawalerzyści ze Stowarzyszenia Ułanów im. 
OWWP mjr Hubala z Poświętnego, 201. Pułku Szwoleżerów z Radzy-
mina i Świętokrzyskiego Szwadronu im. majora Hubala.

– Spotykamy się w  miejscu 
wydarzeń, które miały miejsce 
w  kwietniu 1940 roku. Gałki to 
miejscowość, w  której dokonana 
została zbrodnia, która wg history-
ków była prawdopodobnie pierw-
szą wymordowaną wsią w  czasie 
II  wojny światowej – powiedział 
między innymi wójt Gminy Giel-
niów Władysław Czarnecki. – Bę-
dąc na uroczystości w  Anielinie, 
w miejscu śmierci majora Hubala, 
wysłuchałem jego życiorysu. Aż 
trzykrotnie. Dziś wspominamy 
majora Hubala, ale tu jest on żywą 
historią. Jako samorząd staramy się 
robić wszystko, żeby jak najbardziej 
to upamiętniać, uwidoczniać. Od-
nowiliśmy grób ofi ar pacyfi kacji 
i postawiliśmy na cmentarzu po-
mnik z  orłem. Zrobiliśmy to na 
prośbę mieszkańców Gałek. 

Gałki, to miejscowość w której dokonana została zbrodnia – powiedział wójt gminy Gielniów 
Władysław Czarnecki

Wiązanka kwiatów dla zamordowanych w tym miejscu mieszkańców Gałek

W  swoim przemówieniu wójt 
Władysław Czarnecki nawiązał rów-
nież do historii Gielniowa o wiele 
dalszej niż II wojna światowa.

– Ksiądz proboszcz w  kazaniu 
wspomniał o bohaterze ze swojej 
poprzedniej parafi i, Powale z Ta-
czowa. I my mamy również swo-
ich bohaterów spod Grunwaldu. To 
Dobrosław z Odrzywołu i Mszczuj 
ze Skrzynna, który pokonał w bi-
twie pod Grunwaldem Wielkiego 
Mistrza Zakonu Krzyżackiego 
Ulricha von Jungingena, a jego syn, 
Tomasz Mszczuj z Brzezinek, był 
założycielem Gielniowa. Z  Brze-
zinek pochodził również Makary 
Sieradzki, skazany na dożywocie 
w „procesie szesnastu” w Moskwie.

Jest całkiem możliwe, że uda się 
upamiętnić obydwóch gielniowian 
jeżeli nie pomnikiem, to chociaż 
nazwą ulicy.

Po mszy i  wystąpieniu wójta 
Władysława Czarneckiego, przed-

stawiciele Urzędu Gminy, zastępca 
wójta Irena Ptaszek i radny powiatu 
Andrzej Raczyński – syn Hubalczy-
ka, złożyli na symbolicznej mogile 
pomordowanych wiązankę kwia-
tów i zapalono znicze.

Uroczystość uświetnił występ 
połączonych chórów parafi alnego 
i  Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gielniowie.

Przypomnijmy. 30 marca 1940 
roku Niemcy aresztowali w pierw-
szej pacyfi kacji 50 osób z Gałek, 
25 z  Mechlina i  1 z  Gielniowa. 
Wszyscy zostali rozstrzelani 
4 kwietnia w podradomskim Firle-
ju. 11 kwietnia 1940 roku, podczas 
drugiej pacyfi kacji rozstrzelano 
12 osób z Gałek, a wieś zrównano 
z ziemią.

 Jacek Lombarski

Koncert pieśni patriotycznych

Mimo deszczu leśna polana zapełniła się uczestnikami mszySymboliczna mogiła pomordowanych 

Krzyż Grunwaldu którym uhonorowano męczeństwo mieszkańców Gałek

Nie mogło w Gałkach zabraknąć ułanów
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 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, jasie-
niec@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, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, 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, 
starostwo@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, 
e-mail: gmina@tczow.pl.

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

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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„J@ w Internecie” – szkolenia dla rolników
W gminie Jastrzębia od początku roku realizowany jest 
projekt „J@ w Internecie”, na który samorząd pozyskał 
dotację w wysokości 147 840 zł. Jeden z bloków tematycz-
nych skierowany jest bezpośrednio do rolników. 
I właśnie z niego, pod nazwą „Rolnik w sieci”, skorzystali 
mieszkańcy Woli Owadowskiej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli 
się, gdzie w internecie można zna-
leźć przydatne informacje, aplikacje 
i e-usługi oraz jak z nich bezpiecz-
nie korzystać, a także jak regulować 
swoje rachunki bez konieczności 
odwiedzania placówki banku czy 
urzędu. W ramach nauki pozyski-
wania informacji z sieci uczestnicy 
szkolenia zapoznali się z najpopular-
niejszymi portalami rolniczymi (np. 
farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, 
ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, 
gieldarolna.pl), dedykowanymi fora-
mi wymiany informacji rolniczych 
(np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) 
oraz portalami meteorologicznymi 
(np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). 
Ponadto nauczyli się, jak korzystać 
z podstawowych usług e-administra-
cji z wykorzystaniem konta w ePU-
AP i profi lu zaufanego, Geoportalu, 
rozliczeń podatkowych online, usług 
online dla ubezpieczonych w KRUS 
(portal eKRUS.gov.pl), usług online 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/
ANR/ODR – docelowo KOWR oraz 
GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – do-
celowo PIBŻ.Na zdjęciach szkolenia w Woli Owadowskiej

Iłża historią stoi
Jak co roku, w pierwszych dniach maja, na wzgórze zamkowe w Iłży ściągają z najodleglejszych 
zakątków województwa mazowieckiego tłumy żadnych wrażeń widzów. I trudno się dziwić. Iłżecki 
turniej rycerski ma już ponaddwudziestoletnią tradycję, a jego sława zatacza coraz szersze kręgi.

– W  tym roku odbywa się 
konny rycerski turniej Świętego 
Graala – powiedział m.in. bur-
mistrz Iłży Przemysław Burek. – 
Po latach wracamy do konwencji 
„Smoczej Kompanii”, żeby tury-
ści, którzy do nas przyjadą, mo-
gli przenieść się w  świat legend 
średniowiecza. Zamek przyciąga 
stale tłumy zwiedzających. Mamy 
nowe ogrodzenie, robimy prace 
porządkowe. Niedługo ukaże się 
ogłoszenie projektu o dofinanso-
wanie remontu zamku. Jeżeli cho-
dzi o prace remontowe i konser-
wacyjne to cały czas inwestujemy 
w naszą perełkę. 

Na zamkowych błoniach po-
wstały aż dwie wioski rycerskie. 
W  jednej zamieszkała pancerna 
brać. Drugą zagospodarowali rze-
mieślnicy najróżniejszych profesji 
prezentujący swoje wyroby i proces 
ich wytwarzania. Można było ku-
pić kłębek sznurka u powroźnika 
i kompletną zbroję u płatnerza. 

Ogółem zjawiło się w Iłży oko-
ło 180 rekonstruktorów średnio-
wiecznego sposobu życia z Polski, 
Włoch, Finlandii, Czech. Około 30 
z  nich stanęło, konno lub pieszo 
„na ubitej ziemi” i zaprezentowało 
wspaniały pokaz umiejętności. 

Miecze szczękały gęsto, a kopie 
kruszyły się jedna po drugiej. Na 

szczęście była to jedynie, wbrew po-
zorom, symulacja zmagań. Nikomu 
nic się nie stało i wszyscy rycerze, 

ich damy i giermkowie szczęśliwie 
wrócili do swych wiosek, miast 
i zamków.  JaL

Burmistrz Iłży Przemysław Burek zachęca do poznawania historii ziemi iłżeckiej

Król Jagiełło i królowa Jadwiga witają przybyłych rycerzy

Konno i zbrojno przybyli do Iłży rycerze z odległych krajów Jak zwykle widownia dopisała
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 Podczas kwietniowej Gali Konkursu Starosty Radomskiego „Perła Po-
wiatu” prowadzący ją red. Marek Oleszczuk – naczelnik wydziału promocji 
i rozwoju, nawiązał do swoich początków sprzed 20 lat na tym stanowisku, 
sięgających czasów Zdzisława Kieszkowskiego. Szybko zrefl ektował się 
obecny na dorocznej imprezie poseł Andrzej Kosztowniak i po przerwie 
zjawił się na estradzie z wiązanką kwiatów dla jubilata. W rzeczywistości 
było to nieofi cjalne pożegnanie z widownią reprezentującą wszystkie gmi-
ny powiatu radomskiego. Trzy dni później red. Marek, a faktycznie naczel-
nik Marian Oleszczuk, odszedł na zasłużoną emeryturę, pożegnany już 
ofi cjalnie przez kierownictwo starostwa, również kwiatami. Przekroczył 
po prostu z nawiązką wiek emerytalny. Nie wierzymy, że wciąż żywotny 
redaktor Marek przeszedł już w stan spoczynku.

 Co prawda Edward Hule-
wicz śpiewał „Za zdrowie pań”, 
ale na zawodach sportowo-po-
żarniczych w Augustowie (gmi-
na Grabów nad Pilicą) chodzi-
ło zupełnie o  co innego. Aura 
przejęła się chyba słowami pio-
senki Kory i zafundowała nam 
„wyjątkowo zimny maj”. Nic też 
dziwnego, że panie sekundują-
ce w  zawodach druhom OSP: 
zastępca wójta gminy Grabów 
Anna Plesiewicz-Trzeciak i Ma-
riola Grzęda zaczęły się trząść 
z  zimna. Z  pomocą podążyli 
im druhowie – opatulili panie 
w ciepły, pluszowy kocyk.

 Zawsze wydaje się, że wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni gu-
zik, ale lepiej się upewnić. Podczas 
jubileuszu 10-lecia Klubu Seniora 
w Bartodziejach, zorganizowanego 
w świetlicy OSP w Jastrzębi, pro-
wadzący spotkanie Włodzimierz 
Wolski i  przewodnicząca Klubu 
Elżbieta Świniarska udali się po 
konsultację. Do kogo? Oczywiście, 
bo jakże mogło być inaczej, do wój-
ta Wojciecha Ćwierza. 

 Mówi się strażacka brać. A co z druhnami? Jest ich tak w OSP jak 
i PSP całkiem sporo. Czy są siostrami? Najwyraźniej takie dylematy nie 
zaprzątają głów druhny Małgorzaty Siekut, radnej powiatu kozienickiego 
i druha Zbigniewa Rozwadowskiego, prezesa Zarządu Gminnego OSP 
i OSP Grabów. Znają się od dziecka (prawie, zważywszy różnicę wieku) 
i traktują się jak starzy kompani, a nie „strażacka brać”. 

 Uczestniczący w Dniu Strażaka Gminy Garbatka-Letnisko jako wice-
prezes ZOSP RP Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek przekazał strażakom, 
poza odznaczeniami i gratulacjami, także list marszałka Adama Struzika. 
Po przekazanym wcześniej wkładem fi nansowym w zakup wozu ratow-
niczo-gaśniczego, tym razem marszałek dziękował im za ofi arną służbę, 
wspartą doświadczeniem, wiedzą i odwagą. Okazuje się jednak, że Urząd 
Marszałkowski wspiera także jako stolicę drzewiarzy, fi nansując działającą 
w tej miejscowości branżową szkołę średnią. Co więcej, jest w programie 
rozwoju zamierzona budowa nowego obiektu szkolnego, nakładem około 
20 mln zł. Więcej o Dniu Strażaka w Garbatce na str.  2.

 Być może dzięki wstawiennictwu św. Floriana, patrona druhów 
w mundurach, imprezy nawiązujące do kalendarzowego Dnia Strażaka 
(4 maja) rozłożone są na wiele tygodni i miesięcy. Uczestniczyliśmy w nich 
w miejscowości Sadek (gmina Szydłowiec). Było wiele wyróżnień. Listem 
z podziękowaniem pisemnym Marszałka Województwa Mazowieckiego 
został uhonorowany m.in. ks. proboszcz Zenon Ociesa.

P O ( d ) G L Ą D Y

Jubileusz zwieńczony emeryturą

Narada 
na szczycie

Podziękowanie dla proboszcza

Jak druh z druhną

List marszałka Adama Struzika

O zdrowie pań?


