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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com100-lecie PSP 

w Kowalkowie
9 czerwca jubileusz 100-lecia, połączony z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez społeczność sołecką, świętowała 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie, gmina Kazanów. 
W uroczystości uczestniczyło wielu jej absolwentów, w tym też osoby piastujące znaczące stanowiska i funkcje społeczne.

Dyrektor jubilatki Barbara Rut-
kowska przypomniała uczestnikom 
spotkania, że dwuoddziałowa szkoła 
w Kowalkowie powstała pod koniec 
1918 r. wraz z Niepodległością. Or-
ganizatorem i kierownikiem szkoły 
był Antoni Lemiech. Jej obwód obej-
mował miejscowości: Kowalków, 
Kowalków Kolonię, Wólka Gontar-
ska, Wólka Maziarska i Borów. Po 
3 latach nauczania podstawowego 
w  wynajętych pomieszczeniach, 
kolejny kierownik Michał Hryniow 
postarał się o lepsze locum dla szko-
ły, otrzymane w rezultacie parcelacji 
majątku.

Po 100 latach działalności, muro-
wany stan posiadania PSP w Kowal-
kowie widzimy na zdjęciu. Ostatni 
budowniczy to patron szkoły płk 
Jan T. Sońta „Ośka”, podczas oku-
pacji hitlerowskiej odważny dowód-
ca dużego Zgrupowania Batalionów 
Chłopskich. Więziony w  okresie 
stalinowskim, uwolniony po „od-
wilży” politycznej z  października 
1956 roku, objął stanowisko pre-
zesa Społecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego wznosząc w Kowal-
kowie „Tysiąclatkę”. Poprzednikami 
obecnej dyrektor PSP, zaproszony-

mi na uroczystość byli: Józef Chalot, 
Czesław Nowak, Cecylia Bernaciak 
i Julianna Jasińska.

Pani dyrektor Barbarze Rutkow-
skiej oraz wszystkim organizatorom 
i sponsorom samodzielnie przygo-
towanej uroczystości gratulowała 
Teresa Pancerz-Pyrka, Wójt Gminy 
Kazanów. Uczynili to też posłowie 
Anna Kwiecień i  Leszek Ruszczyk, 

starosta zwoleński Stefan Berna-
ciak, wiceprezes ZOSP RP Mazow-
sza dh  Zbigniew Gołąbek, także 
z  upoważnienia krajowych władz 
Związku Kombatantów i  Byłych 
Więźniów Politycznych i środowi-
ska BCH. Wzruszające słowa prze-
kazał syn patrona szkoły – Sławomir 
Sońta. List gratulacyjny przesłał eu-
rodeputowany Zbigniew Kuźmiuk. 

Widownia uroczystości 100-lecia PSP

Ceremoniał wręczenia nowego sztandaru Ważną rolę w uroczystościach pełniła orkiestra wojskowa

List podobnego charakteru Au-
relii Michałowskiej  Mazowiec-
kiej Kurator Oświaty odczytał 
Wojciech  Nalberski kierownik 
radomskiej delegatury tego ku-
ratorium. Wszyscy zwierzali się, 
że są związani z PSP Jubilatką lub 
działalnością niepodległościową 
i patriotyczną prowadzoną przez 
jej patrona.   (mk)
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Podwójny 
jubileusz 
w Błędowie

W sobotę, 15 czerwca, na rynku w Błędowie, miała miejsce połączona niecodzienna uroczystość. 
Okrągły wiek temu powstała strażacka orkiestra dęta, a Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 
Powiatu Grójeckiego doczekał się również zacnego jubileuszu 20-lecia. 
Druhom z Błędowa zaśpiewano gromkie „100 lat”.  

Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych od lat cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem, tak wśród 
muzyków, jak i słuchaczy. Przygo-
towania do niego trwają okrągły 
rok. Przerywane są co prawda tym 
co najważniejsze, akcjami gaśni-
czymi i ratunkowymi, bo przecież 
większość muzyków, to jednak 
druhowie drużyn OSP, co to nie 
raz poczuli żar ognia na dłoniach. 

Powiatowy Przegląd Orkiestr 
zorganizowany został w Błędowie 
już po raz drugi.

– Tym bardziej jesteśmy zaszczy-
ceni – powiedział między innymi 
wójt Gminy Błędów Mirosław Ja-
kubczyk – że możemy tę imprezę 
zorganizować u nas. Myślę, że god-
nie nas państwo reprezentujecie. 
Warto być tu z wami, bo jesteście 
dumą każdej gminy. Jesteście za-
uważalni, reprezentujecie i uświet-
niacie wszystkie uroczystości, ja-
kie się odbywają na terenie gmin 
i powiatu. I za to wam serdecznie 
dziękuję – podkreślił wójt Mirosław 
Jakubczak. 

Szczególne wyrazy podziękowa-
nia i dyplomy wręczył wójt Miro-
sław Jakubczak Jackowi Tołczykowi 
prezesowi OSP Błędów, Dawidowi 
Szybińskiemu staroście orkiestry 
OSP Błędów i  druhowi Włodzi-
mierzowi Malczewskiemu.

Wśród licznie przybyłych na 
ten jubileusz byli między innymi: 
marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, Marek Suski szef Ga-
binetu Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów, europoseł Jarosław 
Kalinowski, wicestarosta grójecki 
Jolanta Sitarek, burmistrz Grójca 
Dariusz Gwiazda, wiceburmistrz 
Jarosław Rupiewicz, Marzena Ro-
sołowska członek zarządu powiatu, 
radni powiatu grójeckiego Teresa 
Bednarska i  Wojciech Wojtczak, 
Piotr Jakubczyk przewodniczący 
Rady, sekretarz Gminy Błędów 
Jacek Adamski i z-ca komendanta 
powiatowego PSP st. bryg. Bogu-
sław Sikorski.

Szereg ciepłych słów skierowali 
do druhów marszałek Stanisław 
Karczewski, minister Marek Suski, 
europoseł Jarosław Kalinowski 
i wicestarosta Jolanta Sitarska, oraz 
były wieloletni wójt gminy Błędów 
Marek Mikołajewski. Gromkie 
oklaski wzbudził prezent Jarosła-
wa Kalinowskiego, który zaprosił 
cały skład błędowskiej orkiestry 
oraz delegacje z  pozostałych ze-
społów do Brukseli. Postawił jed-
nak jeden warunek. Mają nie tylko 
przyjechać, ale i  zagrać tak, żeby 
cała Bruksela usłyszała jak brzmi 
polska Orkiestra Dęta OSP. 

Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczyk 
i prezes OSP Błędów Jacek Tołczyk powitali przybyłe orkiestry i gości

Po oficjalnej części przyszedł 
czas na rozrywkę. Kolejno na estra-
dzie dawały popis swych umiejęt-
ności orkiestry z Błędowa, Jasień-
ca, Grójca, Lipia, Nowego Miasta 
nad Pilicą, Mogielnicy, Olszewa. 
Jako ostatnia wystąpiła gościnnie, 
wspaniale umundurowana i  zna-
na Miejska Orkiestra „Moderato” 

z Warki. Uroczystość na scenie za-
kończył wspólny występ wszystkich 
zespołów dając wspaniały pokaz 
współpracy.

Ostatnim akcentem było odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej stu-
lecie Orkiestry Dętej OSP w Błę-
dowie.

 Jacek Lombarski

Wyrazy uznania dla druha Włodzimierza Malczewskiego złożyli wójt Mirosław 
Jakubczyk i sekretarz Jacek Adamski

Słowa podziękowania od parlamentarzystów i samorządowców

Wśród słuchaczy jubileuszowego koncertu parlamentarzyści i samorządowcy Orkiestra „jubilatka” OSP Błędów

Orkiestry OSP Lipie i Olszew pod wspólną batutą kapelmistrza Ryszarda Sygnarka

Koncert Orkiestry z gminy Jasieniec
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Festyn 
Rodzinny 
na sportowo

W minioną sobotę, od wczesnych godzin porannych, na stadionie GKS Kraska w Jasieńcu pano-
wał nadzwyczajny ruch. Pełną parą ruszyły przygotowania do rodzinnego święta na świeżym 
powietrzu. Wójt gminy Marta Cytryńska i poseł na Sejm Mirosław Maliszewski zaprosili wszyst-
kich do wspólnej zabawy.

Wzorem zeszłorocznego Mini-
-Mundialu, na płycie boiska spotkał 
się najmłodszy kwiat piłkarstwa 
w Mini-Mistrzostwach w piłce noż-
nej „O Puchar Posła Mirosława Ma-
liszewskiego”. Piękna pogoda, a wręcz 
upalna, nie odstraszyła zawodników. 
Choć trenerzy co chwila wymieniali 
zawodników, odsyłając ich na ławkę 

rezerwowych w  celu ochłodzenia, 
to nie widać było po zawodnikach 
zmęczenia. Piłka wciąż była w grze, 
a akcja goniła akcję. 

Turniej rozegrano w  czterech 
kategoriach roczników 2006, 2008, 
2009 i 2011. Macierzysta drużyna 
juniorów GKS Kraska dwa razy sta-
nęła na najwyższym podium zdo-

Organizatorzy festynu wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska 
i poseł na Sejm Mirosław Maliszewski z juniorami GKS Kraska – Jasieniec

bywając pierwsze miejsce (roczniki 
2006 i 2009) oraz trzecie w katego-
rii 2008 i 2011.

Płyta boiska nie ostygła jeszcze 
po młodych sportowcach, kiedy 
wkroczyli na nią zawodnicy 40+. 
Rozegrany został mecz Sadownicy 
– Samorządowcy. Wynik meczu 1:1.

Duże zainteresowanie wśród 
publiczności wzbudził pokaz jasie-
nieckich sztangistów:, Bartłomieja 
Tuszyńskiego i  Kamila Jagiełło, 
reprezentujących klub Kraska Ja-
sieniec, gminę Jasieniec i  Polskę. 
Towarzyszyła im Justyna Kozdryk, 
medalistka igrzysk paraolimpijskich 
oraz mistrzostw świata i Europy.

Choć sportowe emocje domi-
nowały w pierwszej części festynu, 
to i  pozostali uczestnicy, mniej 
zainteresowani sportowymi zma-
ganiami, nie mogli się nudzić. 
Czekała na nich moc atrakcji. Jak 
zwykle największym powodzeniem 
i  uznaniem wśród najmłodszych 
uczestników zabawy cieszyły się 
dmuchane pałace, a  w  nich zjeż-
dżalnie, labirynt i  tym podobne 
tory przeszkód. A także malowa-
nie twarzy, wielkie mydlane bańki, 
szczudlarze i rozdające słodkie pre-
zenty maskotki Minionki.

Znalazł się nawet, choć zaimpro-
wizowany i niewielki, prawdziwy 
basen z wodą, a nie jak to zazwyczaj 
bywa, z plastikowymi piłkami.

Poza atrakcjami dla ducha było 
również i coś dla ciała. Wśród licz-
nych stoisk z  przysmakami typu 
zapiekanka czy grill, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gośniewic 
zapraszały do tradycyjnego słod-
kiego i nie tylko słodkiego, poczę-
stunku. 

Tak doskonała zabawa nie byłaby 
możliwa, gdyby nie udział licznych 
i niezawodnych sponsorów, którym 
należą się największe wyrazy po-
dziękowania od wszystkich uczest-
ników rodzinnej zabawy.

 JaL

Juniorzy w akcji. Za chwilę będzie kolejny gol

Panie z KGW Gośniewice przygotowały mnóstwo smakołyków Wynik remisowy nie usatysfakcjonował drużyn

Pokaz mistrzów wagi ciężkiej zbudził ogromne zainteresowanie

Kto kogo przeciągnie?

Mistrz Bartłomiej Tuszyński w akcji

Choć basen mały, to i pływacy jeszcze mniejsi
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Rowerem do kultury 
po raz trzeci
„Rowerem do kultury...” to cykliczna impreza konkursowa organizowana od trzech lat przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu wspólnie z Muzeum Wsi Radomskiej, 
Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Radomską Stacją 
Pogotowia Ratunkowego. Konkurs ma charakter drużynowy i skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych. 

W tym roku na trasę po terenie 
skansenu wyruszyło 17 dziesięcio-
osobowych drużyn ze szkół podsta-
wowych z Radomia (PSP nr 1, 5, 14, 
15, 20), Bieniędzic, Orońska, Bieli-
chy, Wysokiego Koła, Gniewoszowa, 
Kozłowa, Skaryszewa, Kończyc Ko-
lonii i Sławna. 

Po zarejestrowaniu się w punk-
tach startowych przy ul. Szydło-
wieckiej i  ul. Stawowej, drużyny 
zaopatrzone w mapkę z trasą wyru-
szyły na szlak przebiegający przez 
określone lokalizacje, takie jak dwór 
z Pieczysk, wiejska zagroda z Aloj-
zowa, „biedniacza” chałupa z Bar-
todziejów, tartak z Molend, zagrody 
z Chomentowa i Kłonówka. W każ-

Dodatkową nagrodą – niespo-
dzianką był pokaz akrobacji rowe-
rowych w wykonaniu Piotra Bielaka.

Celem konkursu było propago-
wanie przepisów ruchu drogowego 
oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, w tym m.in. kształtowa-
nie właściwych nawyków związa-
nych z poruszaniem się po drogach 
przez najmłodszych i niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego, 
jakimi są rowerzyści. Gratulujemy 
zwycięskim drużynom oraz pozo-
stałym uczestnikom konkursu i za-
praszamy za rok na 4 edycję konkur-
su „Rowerem do kultury”!

 Jacek Lombarski

Dyrektor Marcin Ciężkowski i dyrektor Ilona Jaroszek-Nowak podziękowali 
uczniom za tak liczny udział w akcji

Monika Kuchcik udzielała instrukcji przed wyruszeniem na trasę

dym z tych miejsc zawodnicy mieli 
do zdobycia punkty za prawidłowo 
wykonane zadanie konkursowe. 
Najwięcej trudności uczestnikom 
przysporzył rowerowy tor przeszkód 
przygotowany na wzgórzu, w cieniu 
wiatraków, przez funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
z s. w Radomiu. 

Natomiast z  pozostałymi zada-
niami konkursowymi, związanymi 
z poznawaniem architektury ludo-
wej czy z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, za-
wodnicy poradzili sobie znakomicie.

Dla zwycięskich drużyn decy-
dujący okazał się czas przejazdu po 
torze przeszkód. Pierwsze miejsce 
zajęli uczniowie ze Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 z Radomia 
z czasem 41,4. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Kozłowie (czas 61,18). 
Trzecie miejsce przypadło PSP 
w Bieniędzicach (czas 65,38).

Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary i  nagrody ufundowane 

przez WORD w Radomiu. Za za-
jęcie I  miejsca każdy zawodnik 
otrzymał kamerę sportową, za II 
miejsce – głośnik mobilny, nato-
miast za III miejsce mikrofon bez-
przewodowy do karaoke. Nagrody 
wręczali p. Ilona Jaroszek-Nowak 

– dyrektor Muzeum Wsi Radom-
skiej oraz P. Marcin Ciężkowski 
– dyrektor radomskiego WORD-
-u. Pozostali uczestnicy konkur-
su drużynowego „Rowerem do 
kultury” otrzymali odblaskowe 
upominki.

Na torze przeszkód

Test z pierwszej pomocy Trzecie miejsce przypadło PSP w Bieniędzicach

Zwycięski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z Radomia

Na drugim miejscu uplasował się zespół z Kozłowa
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W turnieju piłkarskim wzięło udział 8 drużyn Poczęstunek w Kole Gospodyń Wiejskich z Jastrzębi

Święto Rodziny 
radośnie 
i słonecznie

Przełom maja i czerwca to okres festynów rodzinnych związanych mniej lub bardziej z Między-
narodowym Dniem Dziecka. Tak też stało się w gminie Jastrzębia. Przy pięknej pogodzie, teren 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zapełnił tłum dzieci i rodziców.

Na przybyłych czekało wiele 
atrakcji: pokaz koni hodowlanych, 
zawody strażackie, turnieje sporto-
we, występy uczniów z gminnych 
szkół oraz koncerty zespołów mu-
zycznych. Były prezentacje Wojsk 
Obrony Terytorialnej, Automobil-
klubu Radomskiego, konkursy BRD 
oraz pokazy walk zapaśniczych. Nie 
zabrakło też domowego jadła na 
bogatych stoiskach kół gospodyń 
wiejskich. Były rozgrywki sporto-
we, turniej piłki nożnej i siatkowej. 

Wśród gości na festynie byli 
m.in.: poseł Anna Białkowska, 
Ilona Jaroszek-Nowak dyrektor 
Muzeum Wsi Radomskiej, Mar-
cin Ciężkowski dyrektor WORD 
w  Radomiu, a  spośród radnych 
powiatu radomskiego z zaprosze-
nia skorzystali: Teodozja Bień, Ry-
szard Dziura oraz Marian Wikło. 
Festyn zaszczycili obecnością księ-
ża z parafi i w  Jastrzębi i Lisowie. 
Byli niemal wszyscy sołtysi i radni 
gminy z  przewodniczącym Rady 
w  Jastrzębi Józefem Tomalskim, 
który wspólnie z wójtem Wojcie-
chem Ćwierzem dokonał otwarcia 
festynu i powitał jego uczestników.

Nowością w corocznym festynie 
były zawody strażackie, w których 
wzięły udział wszystkie jednostki 
OSP z terenu gminy Jastrzębia. Dru-
howie przed rozpoczęciem turnieju 
otrzymali nowe umundurowanie po-
lowe, zakupione z udziałem dotacji 
otrzymanej z Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP województwa 
mazowieckiego i z przyjemnością za-
prezentowali się w nowych strojach.

W  czasie kiedy rozgrywane 
były zawody strażackie, na estra-
dę wkroczyli najmłodsi artyści – 
uczniowie i przedszkolacy, gromko 
oklaskiwani przez swoich rodziców. 
Kolejno wystąpiły na estradzie ze-

społy taneczne ze szkół w Jastrzębi, 
Owadowie, Kozłowie, Mąkosach 
Starych, Woli Goryńskiej, Barto-
dziejach i Lesiowie.

Duże zainteresowanie wzbudził 
występ karateków z klubu „Taka” 
(„Jastrząb”) Kyokushin trenowa-
nych przez Karola Piwnickiego. 
Bardzo emocjonujący pokaz walk 
zapaśniczych przedstawili również 
sportowcy z Radomskiego Klubu 
„Olimpijczyk”.

Przez cały czas trwania festynu 
młodzież zaangażowana była w za-
bawę przez animatorów z zespołu 
„Pana Guzika”. O najmłodszych za-
dbali również pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
którzy we współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Jastrzębi pro-
wadzili zajęcia i zabawy dla dzieci: 
malowanie twarzy i  zabawy ani-
macyjne oraz realizację kampanii 
profi laktycznych. Atrakcjami dla 
najmłodszych były bezpłatne dmu-
chane zjeżdżalnie i wata cukrowa. 
Interesujący program konkursów 
przygotowała Szkoła Podstawo-
wa z Kozłowa w programie „Bez-

Wójt Wojciech Ćwierz i przewodniczący RG Józef Tomalski życzyli wspaniałej zabawy

Kilkunastu hodowców zaprezentowało piękne klacze i ogiery Druhowie w turnieju wystąpili już w nowym umundurowaniu

Uczniowie z Lesiowa pięknie zaprezentowali się w tańcu

Karatecy z Jastrzębi trenowani przez Karola Piwnickiego

pieczna szkoła, gmina i  rodzina” 
we współpracy z Wydziałem Ru-
chu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Radomiu oraz 
WORD-em w Radomiu.

Po małych artystach na scenę we-
szli profesjonaliści z cyrkowej gru-
py „Mirek i jego kot”, a po nich za-
grały miejscowe zespoły muzyczne: 
rockowa grupa Guzikowce i grające 
bardziej taneczną muzykę grupy: 
Vegas z  wokalistką Kingą Kilia-
nek i lokalna gwiazda NON STOP, 
czyli duet rodzeństwa Magdaleny 
i Cezarego Sygockich i białostocka 
grupa SPIKE. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem TAKT.

Goście festynu mogli skosztować 
wiejskich przysmaków na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbro-
wy Jastrzębskiej, Dąbrowy Kozłow-
skiej i Jastrzębi.

Przy pięknej pogodzie festyn 
trwał do późnych godzin i żal było 
wracać do domu. Organizatorami 
tej wspaniałej rodzinnej zabawy był 
Urząd Gminy w Jastrzębi i Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego.

 JaL
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Zwiększamy ilość szkoleń
Gmina Jastrzębia uzyskała zgodę na zwiększenie ilości szkoleń 
w ramach Programu „J@ w Internecie”, zarządzanym przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, fi nansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych”.

„J@ w  Internecie” to program 
bezpłatnych szkoleń mających 
na celu podniesienie kompeten-
cji cyfrowych osób dorosłych, by 
świadomie w  większym stopniu 
korzystały one z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną w życiu 

zawodowym i prywatnym. Projekt 
jest w całości fi nansowany z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Jastrzębia 
w kwocie 147 840,00 zł.

W  ramach projektu od marca 
2019 roku na terenie gminnych 
placówek oświatowych organi-

zowane były szkolenia, dzięki 
którym zwiększyła się grupa 
świadomych i  kompetentnych 
użytkowników Internetu i e-usług 
publicznych. Dzięki szkoleniom 
uczestnicy nabyli wiedzę i  na-
rzędzia, które pomogą im rozwi-
nąć kompetencje niezbędne do 
sprawnego i bezpiecznego funk-
cjonowania w świecie cyfrowym 
w takich obszarach tematycznych 
jak: „Rodzic w Internecie”; „Mój 
biznes w  sieci”; „Moje finanse 
i  transakcje w  sieci”; „Działanie 
w  sieciach społecznościowych”; 

Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa

„Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)”; „Rolnik w  sieci”; 
„Kultura w sieci”.

W  związku ze zwiększeniem 
ilości szkoleń zapraszamy osoby 
zamieszkujące na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, w szcze-
gólności mieszkańców Gminy Ja-
strzębia, które ukończyły 25 lat, do 
udziału w bezpłatnych szkoleniach 
komputerowych organizowanych 
w okresie czerwiec–lipiec 2019 r. 

Do udziału w szkoleniach zapra-
szamy w szczególności:

 osoby z niepełnosprawnościami;

 osoby bezrobotne i bierne za-
wodowo. 

Zapewniamy:
 organizację szkolenia: sale 

komputerowe z wyposażeniem;
 12-osobowe grupy i przyjazną 

atmosferę;
 godziny organizacji szkoleń do-

stosowane do potrzeb uczestników 
(spotkanie kameralne w wymiarze 
12-godzinnym lub dwa spotkania 
6-godzinne);

 posiłek w trakcie szkolenia;
 materiały szkoleniowe.
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www.grabow.pl

Radosna „Parafi ada” 
w Grabowie nad Pilicą
Wg słownika wyrazów obcych parafi ada to impreza publiczna, często o charakterze sportowym, 
kulturalnym, itp., organizowana przez parafi ę. W przypadku Grabowa nad Pilicą, zorganizowana 
została wspólnie przez Urząd Gminy i parafi ę pw. Świętej Trójcy.

W niedzielne, wczesne popołu-
dnie, zaraz po mszy świętej na przy-
kościelnym placu rozpoczęła się 
zabawa. Na ustawionych w cieniu 
drzew ławkach zasiedli widzowie, 
a przed nimi na estradzie zaczęli 
występy młodzi artyści. Najpierw 
jednak kilka słów wygłosił ksiądz 
proboszcz parafi i Jan Pękacz i wójt 
Euzebiusz Strzelczyk.

– Głównym pomysłodawcą dzi-
siejszej parafi ady jest oczywiście ks. 
proboszcz Jan Pękacz – powiedział 
wójt Euzebiusz Strzelczyk. – Nie tylko 
telefon i internet łączy mieszkańców 
i  pokolenia. Chcieliśmy wyjść na-
przeciw do dzieci, bo ten festyn jest 
głównie im dedykowany. Ale myślę, 
że będą również usatysfakcjonowani 
wszyscy. Głównym animatorem dzi-
siejszej imprezy z ramienia parafi i jest 

ks. Paweł Laskowski, który odpowia-
da za stronę artystyczną. Z ramienia 
Urzędu Gminy współtwórcą dzisiej-
szego festynu od strony technicznej 
jest zastępca wójta Anna Plesiewicz-
-Trzeciak. 

No i  się zaczęło. Jako pierwsi 
weszli na scenę młodzi aktorzy 
z  istniejącej przy parafi i „Oazy”. 
Widzowie ku swojemu zdumieniu 
obejrzeli kilka bajek, ale w zupeł-
nie nowym znaczeniu. Była bajka 
o słynnym Kopciuszku, który (to 
wersja mniej znana) zawdzięczał 
swoje imię temu, że palił trzy pacz-
ki papierosów dziennie. Były i inne 
przeróbki bajek, które budziły chy-
ba większe oklaski niż ich oryginal-
ne wersje.

Po występie aktorskim rozpo-
częły się tańce. Najpierw barwna 
epoka Księstwa Warszawskiego 
i nieśmiertelny polonez, a po nim 
opoczyńskie klimaty i „Krakowiak”. 
To wszystko zaserwował widzom 
Taneczny Zespół „Grab” z Zespołu 
Szkół w Grabowie. 

Dając odpocząć młodzieży, bo 
temperatura nie tylko festynu, ale 
i pogody była coraz wyższa, ks. Pa-
weł Laskowski i  instruktor tańca 
Weronika Sułkowska zaprosili do 
wspólnego tańca „Belgijki”. 

Nie tylko jednak tańcem i  te-
atrem uraczono festynowych gości. 
Czekało na nich moc innych atrak-
cji, takich jak konkursy integra-
cyjne czyli przeciąganie liny, bieg 
rodzinny z przeszkodami, konkurs 
wiedzy o gminie i parafi i.

Maluchy natomiast miały do 
swojej dyspozycji wspaniały wy-
bór dmuchanych zamków – zjeż-
dżalni, torów przeszkód i  nie-
sfornego byka, na którym trudno 
było się utrzymać, ale nikt nie 
rezygnował. 

W godzinach popołudniowych 
na estradzie rozpoczęły się kon-
certy. Najpierw „Eurowizja czyli 
śpiewać każdy może”, a  później 
fantastyczny zespół „Petarda”, któ-
ry zebrał pod estradą tłumy fanów. 

Jak to zazwyczaj na festynach 
bywa, przy strawie duchowej musi 
być i coś dla ciała, a tego nie brako-
wało. Od słodkości po pajdę chleba 
ze smalcem.

A po posiłku można było przyj-
rzeć się jak zasadzić roślinkę nie 
posiadając doniczki. Z tą magiczną 
sztuką zapoznawały wszystkich in-
struktorki z grabowskiej „Cyberii”.

Pierwsza „Parafi ada” przeszła już 
do historii. Kolejna za rok, ale może 
wcześniej. Ks. Jan Pęczak zasugero-
wał, że może za miesiąc?

 JaL
Wójt Euzebiusz Strzelczyk, Anna Plesiewicz-Trzeciak zastępca wójta 
oraz ks. proboszcz Jan Pękacz i ks. Paweł Laskowski zaprosili do wspólnej zabawy

Na widowni zabrakło miejscDo „Belgijki” porwał tancerki ks. Pawła Laskowskiego

„Krakowiak” w opoczyńskim klimacie

Taniec z epoki napoleońskiej

„W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku kilometrów dwa”

„Cyberia” i jej bezdoniczkowe kwiatki
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 Uroczystość 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie 
miała odniesienia historyczne. Po mszy św. odbył się akt poświęcenia ta-
blicy pamiątkowej. W ceremonii towarzyszyli księdzu: od lewej: dyrektor 
PSP Barbara Rutkowska i wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka. Od 
prawej: Wiceprezes ZOSP Mazowsza Zbigniew Gołąbek, starosta zwoleń-
ski Stefan Bernaciak i poseł Leszek Ruszczyk. Więcej na str.  1

 „Święto Rodziny” 
to nie tylko okazja do 
zabawy, ale i czas sym-
patycznych spotkań. 
Jedno z nich uwieczni-
liśmy w  czasie festynu 
w  Jastrzębi. Przeszko-
dziliśmy na chwilę 
w  pogawędce paniom 
Ilonie Jaroszek-Nowak, 
dyrektor Muzeum Wsi 
Radomskiej i Elżbiecie 
Pietruszewskiej oraz 
panom Wojciechowi 
Ćwierzowi, wójtowi 
Gminy Jastrzębia i rad-
nemu RG Cezaremu 
Pie t r usze wsk iemu, 
prywatnie małżonkowi 
pani Elżbiety.

 Mecz Sadownicy – Samorządowcy podczas festynu rodzinnego w Ja-
sieńcu był, ze względu na spiekotę, ciężki. Z trybuny zagrzewali spor-
towców, ubrani w klubowe koszulki z honorowym numerem „10”, poseł 
Mirosław Maliszewski i wójt Marta Cytryńska. Obydwie „10” najwyraźniej 
dopingowały równomiernie, bo mecz zakończył się remisem.

 Pierwsza „Parafi ada” to nowe wspólne dzieło Urzędu Gminy i wójta 
Euzebiusza Strzelczyka oraz parafi i Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą, 
reprezentowanej przez ks. proboszcza Jana Pękacza i ks. wikarego Pawła 
Laskowskiego. Nowe dzieło, ale jak było widać bardzo udane. Wszyscy 
doskonale się bawili, a estrada umieszczona w cieniu drzew dawała od-
poczynek od spiekoty i 30 stopni Celsjusza. 

 Uroczystość 120-lecia OSP w Zwoleniu była wielkim przeżyciem dla jubilatów i ich umundurowanych 
gości. Pozostały po niej trwałe pamiątki, w tym obelisk na placu PSP z napisem: „W hołdzie strażakom za-
łożycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Z podziękowaniem za 
bezinteresowną służbę społeczeństwu (w 120 rocznicę powstania). Bogu na chwalę, Ludziom na ratunek”. 
Przytaczamy brzmienie napisu na obelisku, gdyż druhowie proszący o wspólne zdjęcie szczelnie zasłonili 
front pomnika.

PO(D)GL ĄDY

Sto lat PSP...

Dobry doping

Wspólnie można więcej

Pamiątka 120-lecia...
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Pogawędka

Rozmowa 
z nestorem

 Fotkę pstryknęliśmy Stanisławowi 
Ośko, nestorowi ludowców ziemi ra-
domskiej, podczas rozmowy z posłem 
Mirosławem Maliszewskim i Leszkiem 
Przybytniakiem radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Doświad-
czony życiowo i społecznie dr Stanisław 
Ośko z pewnością nie pominął tematu 
jesiennych wyborów parlamentarnych, 
w których jego rozmówcy zamierzają 
uczestniczyć.


