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Ludowcy oceniają 
i wybierają

Radom:

Członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu kończą okres kadencji i 27 sierpnia 
na Walnym Zjeździe Delegatów Organizacji Miejskiej PSL dokonają podsumowania 
dotychczasowej działalności i przyjmą program na przyszłość.

Pełniący obecnie funkcje spo-
łeczną prezesa PSL Józef Bakuła in-
formuje, że mimo braku w Radzie 
Miejskiej Radomia przedstawicieli 
PSL, koła, a jest ich pięć, są aktyw-
ne. W każdą środę ich członkowie 
lub przynajmniej przedstawiciele 
spotykają się w siedzibie Zarządu 
Miejskiego, informując o sytuacji, 
zadając pytania, wypowiadając się 
w omawianych aktualnych sprawach 
i przedkładając propozycje. Wielu 
kolegów angażuje się z pożytkiem 
w działalność stowarzyszeń i orga-
nizacji pozarządowych, w tym osie-
dlowych. Teren działania kół dosto-
sowany jest do okręgów wyborczych, 
na jakie miasto Radom jest podzie-
lone. Członkowie obecni na zebra-
niach sprawozdawczo-wyborczych 
kół, po wypełnieniu zgłoszenia, 
otrzymają mandat na Zjazd Miejski. 
Będzie on obradował 27 sierpnia w 
sali konferencyjnej na ul. Kościuszki 
5A. Początek o godz. 16.00.

Zapytaliśmy Józefa Bakułę o sy-
tuację na rynku pracy, a ma dobre 
rozeznanie, gdyż od wielu lat pełni 
stanowisko dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Radomiu, obejmu-
jącego zarówno teren miasta, jak 
i powiatu radomskiego. Ostatnio, 
po wielu latach sporu dotyczącego 
m.in. udziału fi nansowego oby-
dwu samorządów w utrzymywanie 
i prowadzenie PUP w Radomiu do-
szło do wspólnego przygotowania 
umowy i publicznego podpisania 
jej w obecności dziennikarzy. Rolę 
sprawczą spełniło orzeczenie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, 
przyznające w tym sporze rację 
Starostwu Powiatowemu w Rado-
miu. Warunki do przygotowania 
porozumienia i podpisania umowy 
stworzyły częściowo wyniki wybo-
rów samorządowych i zmiana na 
stanowisku prezydenta Radomia. 
Sytuacja została więc unormowana 
z korzyścią dla jeszcze skuteczniej-
szej walki z bezrobociem.

Nastąpiła wyraźna poprawa na 
rynku pracy. Jeszcze nie tak dawno, 
w Radomiu i powiecie radomskim, 
poszukiwało pracy blisko 29 % osób 
zawodowo czynnych. W czerwcu 
br. w powiecie radomskim było ich 
nadal 23,4%, a w Radomiu 17,4%. 
Jozef Bakuła pytany o przyczyny 
następującej poprawy twierdzi, że 
skutkują dotychczasowe, wielolet-
nie starania o nowe miejsca pracy 
i zwiększające się nakłady na aktyw-
ne formy przeciwdziałania bezrobo-

ciu. Chodzi o środki krajowe i fun-
dusze unijne. W tym roku stosuje 
się wiele metod. Najskuteczniejszym 
stało się dofi nansowywanie nowego 
stanowiska pracy przez urzędy pracy 
i pracodawcę. Po dwóch latach wza-
jemnej współpracy i wspomagania, 
jest duża pewność, że przedsięwzię-
cie zakończy się sukcesem. Konty-
nuowane są stosowane dotychczas 
formy wsparcia osób bezrobotnych 
w rodzaju: staży absolwenckich, do-
fi nansowania w tworzenie własnej 
fi rmy itp.

Prezes Józef Bakuła pytany 
o współdziałanie i kontakty z trze-
ma radnymi Sejmiku Woj. Mazo-
wieckiego, wyraził opinię, że są one 
pożyteczne, przy uwzględnieniu 
także koalicji, jaką radni PSL two-
rzą w sejmiku z Platformą Obywa-
telską. Każdy z nich jest aktywny 
w terenie: Bożena Pacholczak także 
jako wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku, radny Zbigniew Gołąbek jako 
przewodniczący Komisji Eduka-
cji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w War-

szawie, a Leszek Przybytniak 
– komisji zajmującej się pro-
blematyką wsi. Dzięki koalicji 
z PO w samorządzie wojewódz-
kim ludowcy dobrze zarządzają 
w Radomiu dwoma ważnymi 
instytucjami wojewódzkimi – 
Muzeum Wsi Radomskiej oraz 
Mazowieckim Centrum Sztuki 
„Elektrownia”. 

Poprosiliśmy prezesa Bakułę 
o opinię na temat Sejmu RP, par-
lamentarzystów PSL, posła Mi-
rosława Maliszewskiego. Zwrócił 
on uwagę, że reprezentacja PSL 
w Sejmie jest niewielka. – Rządząca 
koalicja, lansująca własną „dobrą 
zmianę”, nie liczy się z opozycją, 
a z małym klubem PSL szczegól-
nie. Dowodem tego jest choćby 
brak reprezentanta ludowców 
w Prezydium Sejmu RP. Nie zna-
czy to, że nasi posłowie – Miro-
sław Maliszewski czy prezes Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz byli 
i są bierni. Robią, co mogą. Po-
seł Kosiniak-Kamysz znany jest 
z decyzji jakie podejmował, bę-
dąc ministrem pracy i spraw spo-
łecznych. Przecież tysiąc złotych, 
jakie otrzymują matki przez rok 
po urodzeniu dziecka, jest jego 
zasługą, podobnie jak wydłuże-
nie okresu macierzyństwa. Nie 
pozostaje bierny także w sprawie 
Trybunału Konstytucyjnego. Po-
słów, radnych i samorządowców 
PSL widzimy w mediach, roz-
mawiamy z nimi na zebraniach 
Stronnictwa i podczas spotkań 
przy okazji choćby Święta Lu-
dowego, festynów czy dożynek. 
Mamy z nim dobry kontakt także 
w Radomiu. Są aktywni, zaan-
gażowani, pomocni – stwierdził 
prezes Józef Bakuła. 

 (M.K.)

Józef Bakuła, prezes ZM PSL w Radomiu

Przed podpisaniem umowy w sprawie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Od lewej: Elwira Skoczek szefowa wydziału zdrowia i spraw 
społecznych UM i prezydent Radomia Radosław  Witkowski. Od prawej: Józef Bakuła dyrektor PUP-u,  red. Marek Oleszczuk naczelnik wydzia-
łu promocji i rozwoju w starostwie i Mirosław Ślifirczyk – starosta radomski
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Muzyczny jubileusz 
w Policznie
Barwne ludowe stroje lub eleganckie kreacje z ludowymi akcentami takimi, jak korale i chusty. 
Bogaty i urozmaicony repertuar pieśni i przyśpiewek i do tego niepowtarzalne dźwięki kapel, 
przy których nogi same rwały się do tańca. Tak można by pokrótce opisać to, co działo się 
w minioną niedzielę na scenie przy Zespole Placówek Oświatowych w Policznie.

Spotkanie z Piosenką Ludową 
w Policznie cieszy się od lat nieusta-
jącym powodzeniem i uznaniem. 
Świadczy o tym najlepiej liczba 
24 wykonawców, zespołów i soli-
stów, łącznie około 250 osób, przy-
byłych na 10. jubileuszowy koncert.

Już po raz 10. tu się spotykamy
Ludowe tańce, ludową nutę 
będziemy śpiewali.
Wszystkich tu przybyłych, 
serdecznie witamy
I całym sercem i całą duszą 
wszystkich pozdrawiamy.

Tą piosenką przywitał i roz-
począł koncert zespół „Sobótka” 
z Czarnolasu, od 14. lat sławiący 
gminę Policzna na licznych prze-
glądach pieśni ludowych wzdłuż 
i wszerz ziemi zwoleńskiej, ko-
zienickiej, radomskiej, grójeckiej 
i gdzie tylko można. W tym rów-
nież i na miejscu, bo „Sobótka” jest 
wespół z wójtem Tomaszem Adam-
cem i Zespołem Placówek Oświa-
towych, organizatorem przeglądu 
zespołów ludowych. Kierownikiem 
zespołu jest Stanisława Baran. Na-
tomiast kierownictwo muzyczne 
i aranżacja utworów spoczywa 
w rękach Krzysztofa Maślanka. 
Rolę prowadzących spotkanie 
przyjęły na siebie panie Barbara 
Mordzińska i Aldona Budzisz.

– Witamy bardzo serdecz-
nie na kolejnych, X Spotkaniach 
z Piosenką Ludową w Policznie 
– powiedzieli na powitanie wójt 
Gminy Policzna Tomasz Adamiec 
i dyrektor ZPO Jolanta Kalinowska. 
– Z roku na rok jest nas coraz wię-
cej. Chyba nas lubicie, albo dobrze 
się u nas czujecie. Szanowni Pań-
stwo, zatańczmy, jak nam zagrają. 

Przegląd w Policznie nie ma for-
muły konkursu. Dowodem uzna-
nia jest dyplom z podziękowaniem, 
kosz upominków i oklaski publicz-
ności, niemniej jednak artyści dają 
z siebie wszystko, żeby zaprezento-
wać się jak najlepiej. 

Zespoły ludowe, co udowodnił 
przegląd w Policznie, to nie tylko 
domena seniorów. Coraz liczniej 

pojawiają się w nich ludzie młodzi 
i młodzież w wieku szkolnym, nie 
pozwalając zaginąć naszej lokalnej 
tradycji. Są tu weterani sceny, tak 
jak mający 35 lat „Zespół Seniora” 
ze Zwolenia czy 28-latek „Barwy 

Organizatorzy Spotkania z Piosenką Ludową: Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna, Jolanta 
Kalinowska, dyrektor ZPO w Policznie i zespół „Sobótka” 

Joanna Tęcza, wspaniała solistka z zespołu 
„Seniora” ze Zwolenia

Niepowtarzalna „Sobótka” z Czarnolasu

Artystom z widowni kibicował przewodniczący Rady Gminy Paweł 
Jędra w towarzystwie pań (od prawej) Teresy Makuch – skarbnik, 
Teresy Marszałek – sekretarz Gminy i Anny Adamiec.

Publiczność bawiła się doskonale i czekała na swoją 
kolejkę w występach „Mirowianki” z Mirowa

Życia” z Pionek, i zespoły całkiem 
młode, istniejące dopiero od 2014 
roku, ale już mające na swoim kon-
cie sporo sukcesów.

Swój udział w tegorocznym prze-
glądzie zgłosiły następujące zespoły: 

„Sobótka” z Czarnolasu, „Sycyna” 
z Sycyny, „Strykowianki” ze Stry-
kowic Górnych, „Barwy życia” 
i „Kontrast” z Pionek, „Mirowianki”, 
którym kibicował z widowni wójt 
Mirowa, Artur Siwiorek, „Gąsawian-
ki” z Gąsaw Rządowych, „Pogodna 
Jesień” i „Piątkowy Stok” ze Zwole-
nia, „Złota Jesień” i „Relaks” z Ko-
zienic, „Półborzanki” z Augustowa, 
„Kompany” oraz „Promyk Nadziei” 

z gminy Pionki, „Lilia” z Zakrzewa 
i „Kalina” z Marianowic, „Jaskółka” 
z Małomierzyc i „Pakosław” z gminy 
Iłża, „Kazanowianki znad Iłżanki” 
z gminy Kazanów , „Skaryszewia-
cy” ze Skaryszewa, „Gozdowianki” 
z Gózdu, Klub Seniora z Radomia 
oraz soliści Joanna Tęcza z zespołu 
„Seniora” ze Zwolenia i Stefan Kwa-
piński, skrzypek z Pionek.

 Jacek Lombarski

Zespół „Sycyna”

„Kalina” z Marianowic w gminie Zakrzew
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Paprykowe święto 
w Słowikowie
Rozpoczęło się tradycyjnie, od mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przyty-
ku. Uroczystość była tym bardziej podniosła, że właśnie w niedzielę, 21 sierpnia, wierni święto-
wali również parafi alne dożynki.

Następnie uczestnicy uroczy-
stości, wraz z koszami pełnymi 
poświęconej przez ks. Sławomira 
Fundowicza papryki, przemieścili 
się do Centrum Dystrybucji i Roz-
woju Rolnictwa w Słowikowie, bo 
właśnie tu po raz drugi zaplanowa-
no XVII już Ogólnopolskie Targi 
Papryki. Tutaj powitała ich Mło-
dzieżowa orkiestra Dęta z Przytyka 
pod batutą Radosława Piotrowskie-
go. Na specjalnie przygotowanych 
stoiskach pojawiły się najprzeróż-
niejsze odmiany tego, uprawianego 
pod folią, ciepłolubnego warzywa. 
Różnych kolorów – od czerwonej 
przez żółtą po granatową – różnych 
odmian i smaków. Ale też tego dnia 
na stoiskach królowały potrawy 
i przetwory z papryki, dżemy, na-
lewki, bigosy, sałatki, itd. Uczta dla 
smakoszy, szczególnie tych przy-
jezdnych, których, mimo kapryśnej 
pogody, zjawiło się sporo na terenie 
Centrum. Co zaś do niego same-
go, warto odnotować, że w rok po 
otwarciu wójt gminy Przytyk Da-
riusz Wołczyński publicznie obie-
cał, że od września tego roku giełda 
zacznie funkcjonować. Gospodarz 
terenu powitał także szczególnych 
gości, którzy pojawili się na targach. 
Wśród nich poseł na Sejm Robert 
Mordak, wiceprzewodnicząca Sej-
miku Woj. Mazowieckiego Bożen-
na Pacholczak, która przekazała list 
okolicznościowy od patrona impre-
zy marszałka Adama Struzika, czło-
nek Zarządu Województwa Rafał 
Rajkowski, radni województwa, 
gminy i powiatu z przewodniczącą 
Teresą Bartosiewicz na czele, szefo-
wie instytucji rolniczych z dyrektor 
Instytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach Małgorzatą Korbin. Lektor 
odczytał też listy z gratulacjami od 
europosłów: Jarosława Kalinow-
skiego, Zbigniewa Kuźmiuka oraz 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztofa Jurgiela.

Goście, odnosząc się do upra-
wy papryki, podkreślali jej rolę 

w regionie i wpływ na rozwój go-
spodarczy, a w rezultacie na podnie-
sienie poziomu życia mieszkańców 
paprykowego zagłębia. Znaczącym 
wątkiem w wystąpieniu starosty 
była historia powstania plantacji 
na tym terenie i roli, jaką odegrał 
w tym procesie mieszkaniec Woli 
Wrzeszczowskiej Antoni Kwiet-
niewski. To on na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku przy-
wiózł pierwsze nasiona z Zachodu i 
on potem propagował uprawę, sam 
dając dobry przykład. Jego sąsiedzi, 
początkowo nieufni, szybko doszli 
jednak do wniosku, że, jak powie-
dział jeden z plantatorów, z tego da 
się żyć. Starosta radomski Mirosław 
Ślifi rczyk podkreślał, że uprawa pa-
pryki jest szansą dalszego rozwoju 
i podnoszenia poziomu gospodar-
czego radomskiej wsi. Gospodarz 
powiatu zachęcał jednocześnie do 
łączenia się producentów w grupy, 
co powinno znacząco zmniejszyć 
koszty produkcji, a przede wszyst-
kim dystrybucji papryki. Oczywi-
ście, kolejnym warunkiem rozwoju 
i korzyści płynących z handlu jest 
otwartość producentów na no-
winki technologiczne i powstanie 
przetwórni w sąsiedztwie plantacji. 
Takie działania powinny zdecydo-
wanie zwiększyć konkurencyjność 
na rynkach polskim i zagranicznym 
przytyckiej papryki, która, przypo-
mnijmy, od kilku lat widnieje na 
liście certyfi kowanych produktów 
tradycyjnych.

Wielokrotnie też akcentowano, 
że z terenów tzw. zagłębia papry-
kowego pochodzi aż 80 proc. kra-
jowej produkcji, bogatego w wita-
miny, ekologicznie produkowanego 
„czerwonego złota”. Ten temat był 
przewodnim motywem konferen-
cji, jaką miejscowa Lokalna Grupa 
Działania zorganizowała tego dnia 
z myślą o rolnikach. LGD pod kie-
rownictwem Cezarego Nowka była 
zresztą pomysłodawcą konkursu 
„Na najlepszą potrawę regionalną 

z Papryki”, w którym pierwsze 
miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic za 
zupę krem paprykowy z grzankami, 
drugie Aneta Czubak ze Stowarzy-
szenia „Wrzosowisko” za bigos pa-
prykowy z fasolą, a trzecie Czesław 
Caryk z Pająkowa za pastę z chili. 
Smakowite potrawy zyskały także 
aprobatę publiczności degustującej 
specjały regionalnej kuchni.

Swój konkurs przeprowadziła 
także placówka terenowa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, która podsumowała 
współzawodnictwo pn. „Pracuj 
bezpiecznie”. Zwycięzcami okazali 
się: Mariusz Pająk i Krystyna Pa-
jąk z Wrzeszczowa oraz Henryk 
Skrzypczyński z Przytyka. 

Jednakże gwoździem programu, 
jak co roku, był konkurs, w którym 
oceniano stoiska wystawców papry-
ki. Jury pod kierownictwem rad-
nego Sylwestra Podymniaka brało 
pod uwagę m.in. sposób ekspozycji, 
estetykę opakowań, technikę pre-
zentacji, walory promocyjne, itd. 
Najwyżej oceniono stoisko p. Marii 
i Zdzisława Janowskich z Podgajka, 
drugą nagrodę zdobyła ekspozycja 
Andrzeja Fokta z Wrzosu, trzecią 
Łukasz Mnich z Wygnanowa. Na 
wyróżnienie, zdaniem komisji, za-
służyli: Bożena Wojtysiak z Żerdzi, 
Łukasz Jankowski z Dęby, Marek 
Grela z Wrzeszczowa, Zdzisław Pa-
jąk z Wrzeszczowa oraz Sylwester 
Leśnowolski z Sewerynowa. Wszy-
scy otrzymali nagrody ufundowane 
przez starostę i wójta.

W godzinach popołudniowych 
sceną zawładnęli artyści. Jako 
pierwszy zabawiał dzieci i do-
rosłych Jan Wojdak prezentując 
„Tęczowe piosenki”. Pięknie zapre-
zentowała się także Kapela Lipców 
z Wygnanowa. Tłumy widzów okla-
skiwały program kabaretowy Ceza-
rego Pazury, który przed występem 
otrzymał od starosty Mirosława 
Ślifi rczyka, wiceprezesa Zrzeszenia 

Sponsorzy XVII Ogólnopolskich Targów Papryki:
1. Kazimierz Kowalczyk – OKNO-BUD
2. Andrzej Paciorek – PHU Paciorek
3. Tadeusz Sitarski – TED Przetwórstwo Mięsne
4. Michał Kowalczyk i Karol Kowalczyk – Kowalczyk 

Fabryka Okien
5. Karol Gajewski – Parkett Service
6. Paweł Kołaczek – Opakowaniamax
7. Piotr Barszcz – Hydro-budowlanka 
8. Jan Kosiec – Auto-Gaz Centrum Ogrodniczo-Przemy-

słowe
9. Łukasz Kowalczyk – FHUP Kowalczyk
10. Dariusz Barszcz – Uniagro
Starosta Radomski Mirosław Ślifi rczyk i wójt gminy Przytyk 
dziękują Sponsorom za pomoc w organizacji Targów.

Gospodarze imprezy: Starosta Mirosław Ślifirczyk i wójt Dariusz Wołczyński w towarzystwie 
Marka Oleszczuka, naczelnika wydziału promocji w Starostwie Powiatowym

Producentów Papryki Rzeczypo-
spolitej Polskiej Zdzisława Janow-
skiego i skarbnika ZPPRP Roberta 
Dobosza prezent w postaci, jakże-
by inaczej, kilku worków papryki 
i płynnego wyrobu z tejże. W za-
mian obiecał promować występu-
jąc „na wszystkich estradach kraju 
i świata”. To właśnie panowie wpa-
dli na tak oryginalny sposób pro-
mocji papryki. Wprawdzie deszcz 
rozpadał się wtedy na dobre, ale to 
nie zniechęciło licznie przybyłych 

widzów do oglądania i słuchania 
kolejnych solistów i zespołów. 
Gorącymi brawami nagrodzono 
koncerty Mateusza Mijala, Patry-
ka Kumora i zespołu „CLASSIC”.

Kolejne, XXVII Ogólnopolskie 
Targi Papryki ich organizatorzy – 
starosta Mirosław Ślifi rczyk ,wójt 
Dariusz Wołczyński – a przede 
wszystkim producenci papryki 
i tysięczne tłumy widzów uważają 
za udane. Zatem, do zobaczenia za 
rok!

Na stoiskach królowała papryka

Cezary Pazura obiecał promować paprykę występując „na wszystkich estradach kraju i świata”

Deszczowa pogoda nie zniechęciła przybyłych na Targi
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Mobilny bank
Rozmawiamy z Marianem Grzegorczykiem 

Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze.

 Od 1 lutego br. obowiązuje podatek 
bankowy. Jego wprowadzenie wzbu-
dziło wiele kontrowersyjnych opinii, 
a przede wszystkim niepokój u klien-
tów spowodowany faktem, iż wiele 
banków na decyzję o wprowadzeniu 
podatku zareagowało podwyższe-
niem wysokości opłat, na przykład 
za prowadzenie rachunków, za prze-
lewy, karty płatnicze, wyciągi, pobór 
gotówki z bankomatów lub prowizji 
w zakresie produktów hipotecznych. 
Czy wprowadzony podatek bankowy 
ma wpływ na działalność kierowa-
nego przez pana banku w Przysusze, 
banku dla którego zawsze prioryte-
tem było dobro klienta?

– Dobro klienta było i zawsze 
będzie naszym priorytetem. Aby 
jednak klienci mieli jasność w spra-
wie podatku bankowego, to trzeba 
wyraźnie podkreślić, że wszystkie 
banki w Polsce, obojętnie czy spół-
dzielcze, czy komercyjne, również 
SKOK-i, są zwolnione z podatku 
bankowego, jeśli nie przekraczają 
wartości aktywów wolnych od po-
datku, wynoszącej 4 mld zł. Bank 
Spółdzielczy w Przysusze takiego 
progu nie przekracza i w związku 
z tym nie jest objęty opłatą podat-
kową. Natomiast na rynku rze-
czywiście daje się zauważyć różne 
ruchy związane ze wspomnianymi 
przez panią opłatami. Cóż, banki 
komercyjne, których podatek objął, 
chciałyby w jakiś sposób zminima-
lizować koszty związane z podat-
kiem i wyrównać dochody. Ale fak-
tem jest, o czym świadczą analizy 
wyników osiąganych przez banki 
w 2015 roku, że te wyniki są niż-
sze, aniżeli w latach poprzednich. 
Prognozy na rok bieżący nie rokują, 
że będzie lepiej. Wracając do Banku 
Spółdzielczego w Przysusze, utrzy-
mujemy wysokość wszelkich opłat 
i prowizji na niskim poziomie, by 
w jak najmniejszym stopniu ob-
ciążać nimi klientów. Jesteśmy na 
znacznie niższym, w stosunku do 
banków komercyjnych poziomie 
dochodów uzyskiwanych z tytułu 
opłat poza odsetkowych. Z ana-
liz prowadzonych przez Związek 
Banków Polskich wynika, że banki 
komercyjne w 2015 roku, z tytułu 
wspomnianych opłat uzyskały 38% 
swojego dochodu, natomiast banki 

spółdzielcze 25%. Jest to znaczna 
różnica, ale w mojej ocenie świad-
cząca też o stosunku do klienta.
 Panie Prezesie, ale jak to się ma do 

pojęcia konkurencyjności na rynku 
i do wysokości dochodów uzyskiwa-
nych przez Państwa bank?

– Wyniki osiągamy na przy-
zwoitym poziomie, mimo że stopa 
procentowa udzielanych kredytów, 
jako źródła dochodu, jest bardzo 
niska. Zwiększamy dochody po-
przez wzrost obliga kredytowego. 
Oczywiście chcemy być też konku-
rencyjni, ale przez stosowanie in-
nych form współpracy z klientem. 
Jak na razie nie zamierzamy zmie-

niać wysokości obowiązujących 
w naszym banku opłat i prowizji.
 Jakie inne formy współpracy ma 

pan na myśli?
– Posiadamy sprawnie i bez-

piecznie działającą bankowość in-
ternetową. Systematycznie wzrasta 
nam ilość klientów korzystających 
z obsługi mobilnej. W 2016 roku za 
I półrocze wzrost ten wynosi 17%. 
Podobnie odnotowujemy wzrost 
liczby nowych klientów – osób, 
które otworzyły u nas rachunki 
oszczędnościowo – rozliczenio-
we. Świadczy to o tym, że jesteśmy 
bankiem godnym zaufania i oferta 
naszych usług spełnia oczekiwania 
klientów. Staramy się też wychodzić 
naprzeciw potrzebom klientów, 
proponując kredyty na warunkach 
promocyjnych. Do takich należy 
aktualnie proponowany kredyt go-
tówkowy „Na twoje marzenie”. Ale 
znacznie ważniejszym kierunkiem 
naszej działalności, świadczącej 
o mobilności jest fakt, że nieza-
leżnie od oferowanych klientom 
usług, jesteśmy przygotowani na 
ofertę kredytową pod potrzeby in-
dywidualnego klienta. Jeśli klient 
spełnia podstawowe wymogi: po-
siada dochód i zdolność kredytową, 
jesteśmy w stanie w ciągu dwóch, 
trzech tygodni zaproponować dla 
niego kredyt spełniający jego indy-
widualne potrzeby. Myślę, że to nas 

wyróżnia spośród banków, gdzie 
nie zawsze indywidualne potrzeby 
klienta współgrają z proponowany-
mi ofertami.
 Wobec tego nie pozostaje nam nic 

innego jak zachęcić jeszcze niezde-
cydowanych do odwiedzenia Banku 
Spółdzielczego w Przysusze…

– Serdecznie zapraszam.

 A ja wspomnę, że bankowość spół-
dzielcza jest też tematem konferencji 
naukowych. Uczestniczył pan w ta-
kiej, w czerwcu br.

– Tak, była to międzynarodowa 
konferencja pt. „Banki Spółdziel-
cze wobec wyzwań współczesne-
go rynku” i odbyła się w siedzibie 
Uniwersytetu Humanistyczno 
– Technologicznego w Radomiu. 
Uczestniczyłem w dyskusji na te-
mat licznych regulacji działalności 
bankowości spółdzielczej, ale też 
z satysfakcją w imieniu Krajowego 
Związku Banków Spółdzielczych 
wręczałem wyróżnienie – Odzna-
kę „Za zasługi dla spółdzielczości”, 
jakie otrzymała radomska uczel-
nia. 
 Jesteście Państwo bankiem, który 

wielokrotnie otrzymywał prestiżowe 
ogólnopolskie nagrody, pan również 
jako szef banku był nagradzany. Jest 
jednak jeszcze jedna odsłona dzia-
łalności przysuskiego BS: aktywne 
uczestnictwo w życiu lokalnej spo-
łeczności. BS w Przysusze wsparł 
fi nansowo wiele inicjatyw samorzą-
dów, organizacji, stowarzyszeń, in-
stytucji oświaty czy kultury. Możemy 
wymienić przynajmniej kilka przykła-
dów bankowego wsparcia?

– Przede wszystkim podkre-
ślę, że nie pracujemy dla nagród, 
choć wszystkie bardzo nas cieszą. 
To przecież dowód uznania dla 
rzetelnej pracy całej załogi banku. 
Rzeczywiście, wspieramy w miarę 
możliwości społeczne czy samo-
rządowe inicjatywy, choćby w tym 
roku organizację Światowych Dni 
Młodzieży, dożynek, akcję Lato or-
ganizowaną przez harcerzy, orga-
nizację wystaw w przysuskim mu-
zeum czy też jednego z koncertów 
organizowanych przez Dom Kultu-
ry. Wspieranie inicjatyw służących 
mieszkańcom traktujemy jak naszą 
powinność. Jesteśmy przecież czę-
ścią tej społeczności.
 Dziękujemy za rozmowę.

Marian Grzegorczyk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze

Bank Spółdzielczy w Przysusze 
26-400 Przysucha, ul. Grodzka 3
tel.48 675 22 42, fax 48 675 23 71
e-mail: bank@bsprzysucha.pl
www.bsprzysucha.pl 

Budynek BS w Przysusze przy ul. Grodzkiej
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Powiatowo-Gminne Dożynki w Rusinowie

Modlitwą i wspólną zabawą 
podziękowali rolnikom
Mszą świętą w miejscowym kościele, celebrowaną przez ks. bp Adama Odzimka w towarzystwie 
księży z parafi i dekanatu przysuskiego rozpoczęły się tegoroczne obchody święta plonów 
w gminie Rusinów. W niedzielę 14 sierpnia gmina Rusinów była gospodarzem Dożynek Powiatu 
Przysuskiego 2016. Oprawę muzyczną mszy zapewnił Nauczycielski Chór Canto z Przysuchy.

Po mszy dożynkowy korowód 
przeszedł ulicami Rusinowa. Pro-
wadzili go starostowie dożynek, 
szły poczty sztandarowe OSP, de-
legacje gmin i sołectw z dożynko-
wymi wieńcami, samorządowcy 
i liczna grupa mieszkańców. Do 
marszu grała Powiatowa Orkiestra 
Dęta Vox Cordium.

Wszyscy spotkali się na gmin-
nym boisku, gdzie czekała już 
okazała estrada, gotowi do wy-
stępów artyści oraz liczne stoiska 
z regionalnymi potrawami, przy-
gotowanymi przez stowarzyszenia 
i koła gospodyń wiejskich z terenu 
powiatu przysuskiego. Imponująco 
zaprezentowały się tu panie z Gmi-
ny Rusinów, z miejscowości Włady-
sławów, Wola Gałecka, Przystało-
wice Małe, Gałki, Grabowa, Bąków, 
Brogowa i Zychorzyn.

Uczestników dożynek przywitali: 
Starosta Przysuski Marian Niemir-
ski i Wójt Gminy Rusinów Krzysz-
tof Urbańczyk. Gratulacje i życzenia 

z okazji rolniczego święta złożyli 
rolnikom i ich rodzinom obecni na 
uroczystości parlamentarzyści oraz 
wicewojewoda mazowiecki.

Tradycyjnie chlebem upieczo-
nym z mąki z tegorocznych zbio-
rów dzielił się z mieszkańcami Wójt 
Rusinowa i Starosta Przysuski. To-
warzyszyli im starostowie dożynek 
oraz przewodnicząca Rady Gminy 
Rusinów Dorota Jaciubek.

Organizatorzy dożynek: Urząd 
Gminy w Rusinowie i Starostwo 
Powiatowe w Przysusze zapewni-
li uczestnikom wiele atrakcji. Dla 
dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, 
odbyły się też liczne konkursy ro-
dzinne. Na estradzie występy ar-
tystyczne zainaugurowały dzieci 
i młodzież z rusinowskich placó-
wek oświatowych oraz Powiatowa 
Orkiestra Dęta. 

Dożynki uatrakcyjniły wy-
stępy znanych zespołów: Piękni 
i Młodzi, Cover Band, Playboys, 
Buenos. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Weekend. Koncerty gwiazd 
obejrzały tłumy widzów, przy-
byłych specjalnie do Rusinowa 
z wielu miast. Powiatowo – Gminne 
Dożynki w Rusinowie zakończyła 
zabawa taneczna pod gwiazdami. 
Dopisała pogoda i jak przystało na 
dożynki, było kolorowo, radośnie 
i rodzinnie.

– Wybór naszej gminy jako go-
spodarza Dożynek Powiatowych 
był dużym wyróżnieniem. Ser-
decznie dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organi-
zację tegorocznego święta plonów 
w Rusinowie – mówi Wójt Rusino-
wa Krzysztof Urbańczyk. 

 opracowanie: Hanna Jacobi
zdjęcia: Jacek Lombarski

Na Powiatowo-Gminne Dożynki 2016 w Rusinowie przybyło wielu gości. Byli: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, poseł Parlamentu Euro-
pejskiego Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, przedstawiciele ARiMR, Mazowieckiego 
ODR, starostowie ościennych powiatów, samorządowcy gmin powiatu przysuskiego, leśnicy, strażacy, policjanci, księża i przedsiębiorcy.

Starostowie dożynek: 
Bożena Smolarska i Mariusz Baranowski – 
mieszkańcy gminy Rusinów.

Mszę świętą w intencji rolników celebrował 
ks. bp Adam Odzimek, który dokonał też 
poświęcenia dożynkowych wieńców.

Uczestników dożynek przywitali: Starosta Przysuski Marian Niemirski (z prawej) i Wójt Gminy Ru-
sinów Krzysztof Urbańczyk. Jako współgospodarze tegorocznych dożynek podziękowali rolnikom 
i producentom żywności za trud i ciężką pracę. Życzyli, by mimo problemów, z jakimi boryka się 
rolnictwo, Dożynki 2016 mieszkańcy spędzili w miłej, rodzinnej atmosferze.

Chlebem upieczonym z mąki, z tegorocznych zbiorów dzielili się z gośćmi i mieszkańcami 
Starosta Przysuski i Wójt Gminy Rusinów. 

Na dożynkach wręczono rolnikom i producentom rolnym honorowe odznaki 
pn. ,,Zasłużony dla rolnictwa”. Z terenu gminy Rusinów otrzymali je: Mariusz Duda, 
Mariusz Baranowski i Bożena Smolarska

Imponująco wyglądał orszak delegacji gmin powiatu przysuskiego 
z wieńcami dożynkowymi.

Występy na estradzie zainaugurowały przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Gałkach

Występy dzieci i młodzieży oraz artystów scen polskich oklaskiwali 
tłumnie zebrani uczestnicy dożynek

Stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu 
przysuskiego serwowały pyszne potrawy regionalne
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www.kazanow.pl

W 450-lecie 
Kazanowa
Zorganizowany 14 sierpnia Piknik Rodzinny wypełnił jubileusz 
450-lecia Kazanowa. Poprzedni jubileusz odbył się w roku 1966 czyli 
w 400-lecie Kazanowa i tysiąclecie Państwa Polskiego, utożsamiane-
go z rocznicą chrztu Polski.

Zaczęło się w roku 1566, w któ-
rym Marcin Kazanowski – hetman 
polny koronny – uzyskał od króla 
Zygmunta Augusta przywilej na 
założenie miasta na gruntach wsi 
Miechów. Miasto Kazanów lokowa-
ne było na prawie magdeburskim, 
otrzymując zgodę na organizację 
jarmarków i targów. W wieku XVII 
właściciel Kazanowa Remigian 
Strzałkowski uzyskał od króla Jana 
III Sobieskiego przywilej na założe-
nie wszystkich cechów. Kolejnymi 
włodarzami miasta i okolicznych 
włości byli: Chomentowscy, Tarło-
wie, Giebułtowscy, Dunin-Wąsowi-
czowie, Chociszewscy, Nowosiel-
scy, Kochanowscy herbu Korwin, 
Domańscy, Skrzyńscy i Pruszako-
wie herbu Leliwa. W roku 1866, 
na mocy ukazu carskiego, miasto 
najpierw zyskało status „narodo-
wego”, a następnie utraciło prawa 
miejskie i zostało osadą. Zwykli 
mieszkańcy Kazanowa, także jako 
miasta, utrzymywali się z rolnictwa 
i rzemiosła.

W XIX wieku znaczną liczbę 
mieszkańców – dochodzącą do 
45 % – stanowili Żydzi, zajmujący 
się przeważnie handlem i rzemio-
słem. Najwięcej ludności, gdyż 
około 1500, liczył Kazanów na 
początku XX wieku. Kilkakrotnie 
palony, niszczony przez wojny, epi-
demie cholery i tyfusu, odradzał się 
z trudem, co przy położeniu z dala 
od głównych szlaków komunika-
cyjnych miało wpływ na ubożenie 
ludności i stopniową utratę znacze-
nia w regionie. Od 1972 Kazanów 
odradza się jako siedziba samorzą-
du gminy. Przeszłość jubilata, krót-
kim tekstem, rysunkami i fotogra-
fi ami obrazowała podczas pikniku 
interesująca wystawa prezentowana 
przed budynkiem szkoły. 

Wójt Kazanowa Teresa Pancerz-
-Pyrka i Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Jamka przypomnie-
li skrótowo o wydarzeniach hi-
storycznych, witając licznie przy-
byłych na piknik mieszkańców 
i zaproszonych gości, wśród nich 
ks. kan. Czesława Błaszczykiewi-
cza, związanych z ziemią kaza-
nowską m.in. za pośrednictwem 
małżonek: posła Leszka Ruszczyka 
i przewodniczącego Komisji Edu-
kacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go Sejmiku Woj. Mazowieckiego, 
Zbigniewa Gołąbka. Radny Gołą-
bek przekazał gospodarzom gminy 
życzenia także od marszałka Ada-
ma Struzika, uzupełnione wręcze-
niem pani wójt zegara odmierza-
jącego czas nie tylko historyczny. 
Gospodarze gminy powitali sa-
morządowców z zaprzyjaźnione-
go powiatu zwoleńskiego: starostę 
Waldemara Urbańskiego, prze-
wodniczącego RP Edwarda Ryba-
ka oraz radnych powiatu z gminy 
Kazanów – wiceprzewodniczącego 

RP Bogusława Bernaciaka i An-
drzeja Szczypiora, burmistrz Zwo-
lenia Bogusławę Jaworską, wójtów 
gmin: Policzna Tomasza Adamca, 
Tczów – Andrzeja Wolszczaka oraz 
Artura Szewczyka z Ciepielowa 
i wszystkich przybyłych na piknik. 
Goście odwzajemnili się życzenia-
mi i upominkami.

O historii Kazanowa i jego okolic 
oraz swoich uczuciach do Małej Oj-
czyzny opowiedziała piosenką, mu-
zyką i wierszem uzdolniona mło-
dzież: przedszkolacy, uczniowie 
PSP i gimnazjum oraz absolwenci 
miejscowych szkół, także marko-
we „Kazanowianki znad Iłżanki”, 
a następnie zaprzyjaźnione z nimi 
zespoły: „Zwoleniacy” i czarnole-
ska „Sobótka”. Uczestnicy spędzali 
przyjemnie czas w wesołym mia-
steczku, na pokazach strażackich, 
buble football, przy loterii fanto-
wej i w rozmowach z przyjaciółmi 
Na zakończenie wszyscy oklaski-
wali grupy disco-polo lub pląsali 
w rytmie muzyki płynącej z estrady, 
nad którą widniał wiele mówiący 
napis: „TU JEST MOJE MIEJSCE, 
TU JEST MÓJ DOM”.

Wyglądało to tak: najpierw 
legendę o dziejach Kazanowa 
przybliżyli widowni uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Kazanowie. Piosenkę „Taki kraj” 
a następnie „Ktoś mnie pokochał” 
zaśpiewał z dużym talentem Dawid 
Suwała absolwent miejscowego 
GP. Bardziej nostalgiczną pt. „Tu 
jest moje miejsce” wykonała Ja-
goda Przepiórka, po czym zaśpie-
wała w języku angielskim „Come 
and Get it”, niemniej uzdolniona 
absolwentka PG. Grupa „Leśne 
skrzaty” z oddziału przedszkolne-
go PSP otrzymała brawa za taniec 
„Wiewióreczka”. Widownia zare-
agowała oklaskami na pojawienie 
się zespołu „Kazanowianki znad 
Iłżanki” – chluby gminy Kazanów. 

Najpierw wystąpił cały zespół, a po 
nim zaprezentował się „Kwartet 
męski”. Grupa artystyczna „Zwo-
leniacy”, w której występują także 
mieszkańcy Kazanowa, wykonała 
taniec „I love you”. Pracownicy 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Kazanowie przedstawili dowcip-
ny skecz o obowiązku przynoszenia 
do szkoły zamiennego obuwia.

Po serialu w wykonaniu doro-
słych, uzdolniona młodzież znowu 
zawładnęła sceną. Uczniowie PSP 
zaprezentowali montaż słowno-
-muzyczny, po czym doszli do gło-
su recytatorzy. Na wstępie wiersz 
Hanny Matuszewskiej „Matulu, 
matulu” recytowała Patrycja Żak. 
Bartłomiej Wielochowski zapre-
zentował wiersz Ludwika J. Kerna 
pt. „Kanarek na dachu”, a Aleksan-
dra Wielochowska – tegoż autora 
„Pawie pióra”. Po recytacjach na 
scenę wróciły piosenki. Uczennica 
PSP Natalia Markiewicz zaśpiewa-
ła „Cud w szafi e” , a Oliwia Chalot 
piosenkę pt. „Rytm i melodia”. Pio-
senka „Będzie lepszy dzień” w wy-
konaniu Weroniki Szczepanowskiej 
była ostatnią przedstawioną przez 
młodzież. Skecz „Nalepioki’ Jaku-
ba Pietrzyka uwieńczył udaną część 
młodzieżową programu Pikniku 
Rodzinnego w Kazanowie.

Miejsce uczniów zajęła na sce-
nie kapela „Kompany” pod wodzą 
Józefa Biernata, przypominając 
piosenki partyzanckie, wojskowe 
i biesiadne. Późnym popołudniem 
zainstalował się na scenie Zespół 
Folklorystyczny „Sobótka” z Czar-
nolasu. 

 Przed popisem zespołów disco-
-polo, po raz drugi pojawiły się na 
scenie „Kazanowianki znad Iłżan-
ki” ze śmielszymi w treści i wyko-
naniu „kawałkami”.

 Mieczysław Kaca
Więcej fotek z pikniku w Kazanowie 
na stronie: www.tygodnikradomski.com

Otwarcia Pikniku Rodzinnego dokonali: wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
i przewodniczący Rady Gminy Paweł Jamka

Działo się to ponad 450 lat temu…

Zbigniew Gołąbek wręczył pani wójt zegar, by odmierzał czas do następnego jubileuszu

Gratulacje i upominki od starosty Waldemara Urbańskiego (z lewej) 
i przew. Rady Powiatu Edwarda Rybaka

Koncertują „Kazanowianki znad Iłżanki”

Piknikowa widownia
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XVII Dożynki Gminy Kozienice

Ponieśli plon 
w Ryczywole
W niedzielę, 14 sierpnia, pogoda dopisała. Co prawda w trakcie 
ofi cjalnych uroczystości spadł rzęsisty deszcz, ale po kilkunastu 
minutach zza chmur wyjrzało słońce i aura nie zakłóciła już boga-
tego programu siedemnastych z kolei dożynek Gminy Kozienice, 
które w tym roku odbyły się na placu przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ryczywole.

Po mszy świętej dziękczynnej 
w miejscowym kościele parafi al-
nym pod wezwaniem św. Katarzy-
ny, barwny korowód dożynkowy 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
OSP w Kozienicach przemaszero-
wał na plac przy remizie OSP, gdzie 
odbyły się główne uroczystości. 

Zebranych powitał gospodarz 
święta rolników, burmistrz Gmi-
ny Kozienice Tomasz Śmietanka 
w towarzystwie wiceprzewodniczą-
cych Rady Miejskiej w Kozienicach: 
Andrzeja Kowalskiego i Edwarda 
Pułkowskiego, który podkreślił, że 
głównymi bohaterami dożynek są 
rolnicy z żyznego i urodzajnego 
powiśla kozienickiego.

– Tegoroczne dożynki odbywa-
jące się w przededniu Święta Matki 
Boskiej Zielnej – mówił burmistrz 
– to podziękowanie za rolniczy trud 
i codzienną pracę, za pozyskane 
plony, które powinny dać satys-
fakcję, także materialną, z tego-
rocznych zbiorów. Jednak dożynki 
to także czas zabawy. Życzę więc 
wszystkim udanej zabawy...

Gorące życzenia wszystkim 
rolnikom przekazali także: wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Kowalski i starosta kozie-
nicki Andrzej Jung, który zaprosił 
zebranych na dożynki powiatowe, 
które odbędą się w Magnuszewie.

Prowadząca imprezę dyrektorka 
Kozienickiego Domu Kultury El-
wira Kozłowska odczytała list gra-
tulacyjny od premier Beaty Szydło.

Zabrakło jednak życzeń i podzię-
kowań dla rolników od parlamen-
tarzystów ziemi radomskiej, którzy 
– mimo zaproszeń – nie przyjechali 
na rolnicze święto. – No cóż, nie 
jest to rok wyborczy – skomento-
wał gospodarz dożynek, burmistrz 
Tomasz Śmietanka. 

Zgodnie z tradycją, starostowie 
dożynek przekazali na ręce bur-
mistrz Śmietanki bochen chleba 
z tegorocznych zbiorów z życzenia-
mi, aby dzielił go sprawiedliwie... 
W tym roku te zaszczytne funkcje 
przypadły mieszkańcom Ryczywo-
łu: Katarzynie Ochmańskiej i Lesz-
kowi Matuszewskiemu.

Starościna Katarzyna Ochmań-
ska w Ryczywole mieszka od 9 lat 
i wraz z mężem prowadzi kilku-
dziesięciohektarowe gospodarstwo. 
Państwo Ochmańscy zajmują się 
głównie uprawą zbóż i prowadzą 
hodowlę trzody chlewnej. Od nie-
dawna uprawiają także truskawki. 
Pani Katarzyna jest absolwentką 
technikum geodezyjnego i rolni-
czego, ukończyła również studia 
ekonomiczne.

Starosta Leszek Matuszewski 
posiada trzydziestohektarowe go-
spodarstwo i zajmuje się głównie 

hodowlą bydła i trzody chlewnej 
oraz uprawą roślin strączkowych. 
Ponadto już trzecią kadencję peł-
ni odpowiedzialną funkcję sołtysa 
Ryczywołu.

Bardzo pięknym, osadzonym 
w ludowej tradycji, jest zwyczaj 
dzielenia chlebem – oby go nigdy 
i nikomu nie zabrakło...

Przed estradą, na drewnianym 
podium, ustawiono dożynko-
we wieńce przygotowane przez 
mieszkańców poszczególnych 
miejscowości oraz kosze z wa-
rzywami, owocami i kwiatami 
od działkowców z Rodzinnych 
Ogródków Działkowych, które 
oceniała komisja konkursowa. 
Największe uznanie w oczach jury 
zyskał wieniec przygotowany przez 
mieszkańców Woli Chodkowskiej. 

Podczas mszy świętej zagrała Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach

Korowód dożynkowy

Starostowie dożynek: Katarzyna Ochmańska i Leszek Matuszewski Burmistrz T. Śmietanka przyjmuje chleb od starostów dożynek Dzielenie chlebem

Zebranych powitał burmistrz T. Śmietanka w towarzystwie wiceprzewodniczących RM w Kozieni-
cach: Andrzeja Kowalskiego i Edwarda Pułkowskiego 

Będzie on reprezentował gminę na 
XIII Dożynkach Powiatu Kozienic-
kiego, które odbędą się 28 sierpnia 
w Magnuszewie. Wieńce wykona-
ne przez mieszkańców Ryczywołu 
i Stanisławic otrzymały równorzęd-
ne nagrody.

Także równorzędne miejsca 
przyznano koszom dożynkowym 
przygotowanym przez dział-
kowców z ogródków „Dolinka” 
w Kozienicach, „Kamienny Potok” 
z Chinowa, „Bohaterów Studzia-
nek” ze Świerży Górnych i „Kata-
rzynki” z Aleksandrówki.

Dożynki to czas wytchnienia od 
codziennej pracy i dobrej zabawy. Na 
scenie wystąpił Chór Seniora „Złota 
Jesień” z Kozienic, Zespół Folkowy 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozie-
nicach, Zespół Folklorystyczny „So-

bótka” z Czarnolasu i znana kapela 
disco polo Big Dance.

Nie brakowało stoisk z wyrobami 
ludowymi miejscowych artystów, 
z których słynie ziemia kozienicka. 
Powodzenie miała darmowa gro-

chówka, a najmłodsi cieszyli się 
z waty cukrowej i zabawy na dmu-
chanych zamkach. Wieczorem roz-
poczęła się dożynkowa zabawa przy 
muzyce zespołu Dekret.

 Bogdan Wyciszkiewicz

Prezentacja wieńców i koszy dożynkowych Gości nie brakowało

Na scenie Chór Seniora „Złota Jesień” 
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Jubileusz druhów z Jaroszek
Jednostka OSP z Jaroszek świętowała 14 sierpnia jubileusz 
50-lecia pod wypisanym na nowym sztandarze hasłem: 
W SŁUŻBIE OJCZYZNY. Jej utworzenia podjęli się w 1966 
roku dwaj radni ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej – 
Józef Kupisz i dyrektor szkoły Marian Szczepanowski.

Pismo o rejestracją OSP podpi-
sało 16. członków założycieli z Jó-
zefem Kupiszem jako nowo wybra-
nym prezesem. Funkcję naczelnika 
OSP powierzyli druhowie Janowi 
Mąkosie, sekretarza Stanisławo-
wi Żarłokowi, skarbnika Jerzemu 
Kłosowi. W dniu wręczania dy-
plomów ukończenia strażackiego 
kursu I stopnia grupie druhów, 
niespodziewanie przyszło im ga-
sić pożar w rodzinnej wsi. Szkoląc 
się i przekazując wiedzę przeciw-
pożarową mieszkańcom Jaroszek 
i sąsiednich wsi, pomyśleli z cza-
sem o budowie remizy, która by-
łaby jednocześnie miejscem spo-
tkań mieszkańców. W 1973 roku 
Józef Kapusta i Józef Kupisz, przy 
poparciu naczelnika gminy Pionki 
Zdzisława Szewca, doprowadzili do 
zakupu placu i rozpoczęcia budowy 
remizy, mieszczącej nie tylko garaż 
lecz także sklepik spożywczy i klub 
prowadzący działalność kulturalną. 
Strażnica została otwarta w roku 
1979, ułatwiając mieszkańcom ży-
cie i działalność kulturalną. Jej od-
danie stworzyło warunki do starań 
o przydział samochodu. Wóz stra-

żacki na podwoziu „Żuka” i wydaj-
ną motopompę otrzymali w 1989 
roku. Potem zostali wzbogaceni 
o wóz bojowy STAR 266. 

Jubileusz obchodziła Jednost-
ka OSP w Jaroszkach jako ponad 
30-osobowa formacja, skupiająca 
druhów i druhny, w tym koeduka-
cyjną drużynę młodzieżową. Zarząd 
OSP tworzą: prezes Krzysztof Jasek, 
naczelnik Andrzej Kapusta, wice-
prezes Sylwester Furga, skarbnik 
Zdzisław Pionka, sekretarz Karol 
Michałowski, gospodarz Mirosław 
Jaroszek. Skład Komisji Rewizyjnej: 
Andrzej Michałowski – przewodni-
czący, Marcin Grzywacz – sekretarz 
oraz członkowie: Michał Jaroszek, 
Adam Wolski i Jakub Jasek (prowa-
dzi też kronikę).

Uroczystości jubileuszowe roz-
poczęła msza polowa, celebrowana 
na placu strażnicy przez ks. kan. 
Janusza Smerdę, który poświęcił 
też nowy sztandar jednostki. Licz-
nie zgromadzonych uczestników 
powitał prezes dh Krzysztof Jasek. 
Przedstawiciele władz samorządo-
wych, PSP i OSP honorowali ich 
odznaczeniami i wyróżnieniami. 

Jednostka jubilatów została odzna-
czona Srebrnym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”. Udekorował 
nim nowy sztandar dh Zbigniew 
Gołąbek, wiceprezes Zarządu OW 
Mazowsza wraz z wójtem gmi-
ny Pionki Mirosławem Ziółkiem. 
Przedstawiciele władz samorządo-
wych i strażackich, w tym Andrzej 
Szczych prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Rado-
miu, st. bryg. Mirosław Podsiadły 
z-ca komendanta Miejskiego PSP 
w Radomiu, Tomasz Wróbel – 
przew. Rady Gminy w Pionkach, 
dh Tomasz Kęska prezes Zarzą-
du Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Pionkach, dh Andrzej Kapusta 
komendant M-G ZOSP RP w Pion-

Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” 
wraca do gry!
Ponad 13,5 mln złotych – taką kwotę unijnego wsparcia udało się pozyskać LGD „Dziedzictwo 
i Rozwój” z Europejskiego Funduszu Rolnego. Zwoleńskie Stowarzyszenie z sukcesem zamknęło 
okres programowania 2007–2013, tzn. przyznaną kwotę rozdysponowano na poziomie ponad 
94%, wspierając tym samym miejscowych rolników, przedsiębiorców oraz różnorakie lokalne 
inicjatywy i inwestycje. 

W roku 2015 z zapałem zaczęto 
prace nad Lokalną Strategią Roz-
woju na kolejne lata działania. Pra-
ce nad LSR ruszyły już na początku 
2015 r., ale to zawarta we wrześniu 
ubiegłego roku umowa o przyzna-
nie pomocy w ramach poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze” umoż-
liwiła LGD organizację spotkań, 
konsultacji oraz utrzymanie biura. 
Powyższe przedsięwzięcia miały na 
celu realizację tzw. planu włączenia 
społeczności lokalnej, który miał 
zaowocować opracowaniem Lokal-
nej Strategii Rozwoju. Jak się oka-
zuje, wysiłek popłaca – LGD „Dzie-
dzictwo i Rozwój” w konkursie na 
wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, 
została oceniona bardzo wysoko – 
strategia zdobyła aż 240 z 245 moż-
liwych do uzyskania punktów, co 
zaowocowało pierwszym miejscem 
na liście rankingowej ocenianych 
projektów. Jest to niemały sukces, 

tym bardziej że w województwie 
mazowieckim strategie złożyły aż 
32 lokalne grupy działania, któ-
re walczyły o środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

W nowym okresie programowa-
nia inicjatywa Leader funkcjono-
wać będzie jako „Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność” 
i przyniesie nowe zasady, nowe wy-
zwania, a przede wszystkim nowe 
środki fi nansowe. Przyznane LGD 
pieniądze będą ogromnym wspar-
ciem dla inicjatyw mieszkańców 
i samorządów gminnych współpra-
cujących z LGD. Przypomnijmy, 
że są to gminy: Ciepielów, Gózd, 
Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kaza-
nów, Pionki gmina miejska, Pionki 
gmina wiejska, Policzna, Przyłęk, 
Tczów oraz Zwoleń. To, na co zo-
staną przeznaczone środki fi nanso-
we zostało już niejako określone w 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014–2020. Główne cele tego doku-
mentu strategicznego, wypracowa-
ne przy współudziale społeczności 
lokalnej na etapie konsultacji to:

– Tworzenie potencjału dla roz-
woju lokalnej gospodarki i tworze-
nie miejsc pracy,

– Rozwój lokalnych inicjatyw 
elementem zrównoważonego roz-
woju obszaru LSR 

– Wspieranie włączenia społecz-
nego i aktywizacja mieszkańców 
obszaru LSR.

Na tworzenie miejsc pracy, czy-
li dla osób prowadzących własny 
biznes na terenie ww. gmin, bądź 
myślących o założeniu działalno-
ści gospodarczej, do dyspozycji po-
zostaje aż 5,5 mln zł! Kolejne 5,5 
miliona zostanie przeznaczone na 
infrastrukturę turystyczną, kultu-
ralną i rekreacyjną. Pieniądze będą 
rozdysponowywane w ramach na-
borów wniosków o przyznanie po-
mocy dla zakresów tematycznych:

• Podejmowanie działalności 
gospodarczej

• Rozwój działalności gospodar-
czej

• Niekomercyjna infrastruktura 
turystyczna, kulturalna i rekreacyjna 

• Zachowanie dziedzictwa lo-
kalnego – wydarzenia integrujące 
i aktywizujące.

Pierwsze konkursy odbędą się 
już we wrześniu br.Wszyscy zain-
teresowani pozyskaniem środków 
muszą przede wszystkim zapoznać 
się z warunkami dostępu, Lokalną 
Strategią Rozwoju, jej celami oraz 
lokalnymi kryteriami. Wszyst-
kie dokumenty oraz niezbędne 
informacje znajdują się na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia 
www.dir.zwolen.com.

Co ważne, pracownicy biura 
LGD świadczyć będą bezpłatne 
doradztwo w zakresie przygoto-
wania wniosku o przyznanie po-
mocy. Dla wszystkich chętnych 
przeprowadzone zostaną również 
szkolenia mające na celu przybli-
żenie potencjalnym wnioskodaw-
com głównych zasad przyznawania 
pomocy, pisania wniosków o dofi -
nansowanie i interpretacji poszcze-
gólnych kryteriów. W pierwszych 
dniach września odbędą się także 
spotkania informacyjne nt. zasad 
oceniania i wyboru projektów przez 
LGD. Więcej informacji na temat 
możliwości pozyskania środków 
w ramach PROW 2014–2020 dzię-
ki pomocy LGD Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” w kolej-
nym numerze TR.

Zachęcamy do kontaktu z biu-
rem LGD i aktywnego uczestnic-
twa w procesie wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 
26-700 Zwoleń, 
tel. 48 676 20 29, 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
www.dir.zwolen.com 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

z ich sponsorami, otrzymywali po-
dziękowania na piśmie, za udzie-
laną OSP pomoc w różnej postaci.

Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: Andrzej 
Kapusta i Stanisław Michałowski, 
srebrny – Zdzisław Pionka, brązowe: 
Krzysztof Amanowicz, Krzysztof 
Jasek, Dariusz Jaroszek, Mirosław 
Jaroszek i Andrzej Michałowski. 
Wręczono też odznaki „Strażak 
Wzorowy”. Potem była część ar-
tystyczna, strażacki poczęstunek 
i zabawa taneczna.   (M.K.)

Uczestnicy jubileuszu podczas mszy św. 

kach, rodzice chrzestni wręczane-
go sztandaru – Anastazja Jasek 
i Stefan Grzywacz oraz inni zacni 
goście uczestniczyli w wyróżnia-
niu druhów jubilatów: medalami, 
odznakami i listami pochwalnymi 
oraz przekazywali im gratulacje. 
Od gospodarzy jubileuszu, wraz 

Zarząd OSP w Jaroszkach 
na tle wozu bojowego

Druh Zbigniew Gołąbek udekorował nowy sztandar jednostki srebrnym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Z lewej: wójt Mirosław Ziółek.
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Z X Pikniku 
Nadwiślańskiego 
Gmina Chotcza pod względem powierzchni i liczby ludności lokuje się w gronie najmniejszych 
w kraju. W 17 sołectwach mieszka obecnie około 2,5 tysiąca osób. Nieuregulowana Wisła 
i historia nie szczędziły jej niepowodzeń. Od sierpnia 1944 do 15 stycznia 1945 była terenem 
przyczółkowym frontu niemiecko-radzieckiego. Długo usuwała wojenne zniszczenia.

W ostatnim ćwierćwieczu los 
był dla gminy łaskawszy. W dużym 
stopniu za sprawą wójta Janusza 
Witczaka, pełniącego nieprze-
rwanie funkcję samorządowego 
gospodarza gminy od 22 lat. Jest 
szanowany przez mieszkańców 
do tego stopnia, że nawet w po-
wszechnych, tajnych wyborach 
samorządowych nie miewał kon-
kurentów. W czerwcowym absolu-
torium oceniającym przez radnych 
gminy realizację przez wójta zadań 
budżetowych roku 2015 znów uzy-
skał jednogłośnie skwitowanie. 
7 sierpnia miałem przyjemność 
uczestniczyć w Chotczy z dużą 
grupą zaproszonych gości w jubi-
leuszowej uroczystości:

– W imieniu władz samorządo-
wych, witam bardzo serdecznie na 

X Pikniku Nadwiślańskim „Bliżej 
Natury – Chotcza 2016”. Dla na-
szej małej społeczności, dzień ten 
to chwila radości, dlatego cieszy-
my się, że chcecie tę radość dzielić 
z nami. Dziękuję Państwu za tak 
liczną obecność. Właśnie ten fakt 
nadaje sens corocznej organiza-
cji tej uroczystości i wynagradza 
wszelkie trudy i przeciwności. Ży-
czę wszystkim wspaniałej zabawy 
oraz miłego pobytu w naszej gmi-
nie. Przy okazji, z tego miejsca już 
serdecznie zapraszam wszystkich 
6 sierpnia 2017 roku na kolejny, 
jedenasty już Piknik – obwieścił 
gościnny gospodarz.

Coroczne Pikniki w Chotczy mają 
rzeczywiście lekki, zabawowy charak-
ter, chociaż także zawierają elementy 
rywalizacji. Już o godzinie 6 rano 
25 wędkarzy zamoczyło kije, rywa-
lizując o wójtowski puchar. Otrzy-
mał go Robert Oleksiak, łowiąc ryby 
o łącznej wadze 2,75 kg. Drugie miej-
sce zajął Witold Pawlak (2,10 kg), 
a trzecie – Dariusz Kostka (1,75 kg).

 Wójt Janusz Witczak jest stra-
żakiem ochotnikiem. Od wielu lat 
pełni społecznie funkcję prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Lipsku. Strażacy ochot-

nicy gminy Chotcza organizują 
w dniu Pikniku zawody o puchar 
wójta, by nie wyjść z wprawy. Tym 
razem najsprawniejszą okazała się 
7-osobowa drużyna z jednostki 
OSP w Tymienicy. Drugą lokatę 
zajęli strażacy z Kijanki, trzecią – 
OSP Białobrzegi, a dopiero czwartą 
– stołeczna Chotcza. 

Nie mogło zabraknąć konkursów 
dostępnych dla wszystkich, szcze-
gólnie adresowanych do młodzieży. 
W kategorii wiekowej do 10 lat naj-
większą wiedzą na temat rodzimej 
gminy wykazał się Paweł Gregor-
czyk, a w kategorii powyżej 10 lat 
– Alina Chmielewska. Z inicjatywy 
policji rozstrzygnięty został także 
konkurs na temat bezpieczeństwa. 

Część artystyczną rozpoczęła 
grupa uczniowska „Aksamitki” 
z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Chotczy, a po nich z piosenkami 
ludowymi i przyśpiewkami – zacie-
kawiały widzów członkinie KGW 
„TYMIENIANKI” z Tymienicy. 
Na estradzie ustawionej na placu 
szkolnym gościnnie wystąpiła też 
Kapela Henryka Gwiazdy, towarzy-
sząca Zespołowi „LUDWICZAN-
KI” z gminy Jedlińsk, otrzymując 
duże brawa.

Zbigniew Gołąbek, przewodniczący komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego sejmiku 
mazowieckiego, przekazał uczestnikom pikniku życzenia od marszałka Adama Struzika, po czym 
wręczył wójtowi planszę edukacyjną pt. „Dzika natura Mazowsza”

Ofi cjalne otwarcie X Pikniku na-
stąpiło dopiero o godzinie 17. Wójt 
Witczak powitał licznie zgromadzo-
ną publiczność, w tym wielu zapro-
szonych gości, wśród nich radnego 
Sejmiku Zbigniew Gołąbka, który 
przekazał życzenia także od mar-
szałka Adama Struzika, a wójtowi 
i dyrektorce szkoły wręczył plansze 
edukacyjne pod nazwą „Dzika Na-
tura Mazowsza”. Wójt wymienił też 
godności przybyłych księży trzech 
parafi i prowadzących posługę ka-
płańską w gminie Chotcza: Francisz-
ka Bednarczyka, Bogdana Brusika 
i Piotra Czaję oraz nazwiska: Wie-
sława Różańskiego prezesa Unii 
Producentów i Hodowców Trzody 
Chlewnej, czołowych przedstawiciel 
samorządu powiatu lipskiego: staro-
stę Romana Ochyńskiego, wicestaro-
stę Pawła Jędraszka i przewodniczącą 
Rady Powiatu Jadwigę Buzę, radnego 
Wiesława Płazę, Tadeusza Duraka – 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, Tomasza Krzyczkow-
skiego – Komendanta PSP w Lipsku, 
Wojciecha Brandta – Komendanta 
Powiatowego Policji w Lipsku i Ro-
berta Galasa – jego zastępcę oraz kie-
rownika posterunku w Ciepielowie 
Tomasza Bąka, a następnie Mirosła-

W pierwszym rzędzie zasiedli goście i wójt Janusz Witczak Śpiewają „Ludwiczanki”, przygrywa kapela Henryka Gwiazdy

Uczestnicy konkursu o bezpieczeństwie... z wójtem i policjantami w tle

Do wygibasów przed sceną bardziej chętna była młodsza generacja

wa Urbanka – dyr. ARiMR w Lipsku, 
Renatę Ewę Stępień-Choroś zastępcę 
Nadleśniczego Lasów Państwowych 
w Zwoleniu, leśniczego LP Zbignie-
wa Grzybowskiego, Władysława 
Bańkowskiego – red. nacz. Redakcji 
Twoje Radio Lipsko, wójtów zaprzy-
jaźnionych gmin: Mariana Kuś – 
z Przyłęka przybyłego wraz z Woj-
ciechem Szmajdą przew. RG, Marka 
Szymczyka z Solca nad Wisłą, Artu-

ra Szewczyka z Ciepielowa, Karola 
Burka z Rzeczniowa oraz Mariusza 
Strąka z Sienna, Krzysztofa Śmietan-
kę przew. Rady Gminy Chotcza wraz 
z radnymi, Mirosławę Byzdrę sekre-
tarza gminy, Elżbietę Mróz skarbnika 
gminy Chotcza, Lidię Łukasik dyrek-
torkę Zespołu Szkół Samorządowych 
w Chotczy, sołtysów oraz przedsta-
wicieli innych pomocnych gminie 
instytucji i organizacji.

Po krótkiej części ofi cjalnej nad-
szedł czas na galę disco-polo. Do 
wspólnej zabawy zachęcali publicz-
ność liderzy zespołów: MIX DAN-
CE, TRZY ŻYWIOŁY, NA PLUS 
I ELECTIVE. Wystąpił też zespół 
LISA I CYGAŃSKIE GWIAZDY. 
MAXI RYTM długo towarzyszył 
tancerzom w różnym wieku we 
wspólnej zabawie.

Nie można pominąć, że uczest-
nicy X Pikniku Nadwiślańskiego 
chętnie smakowali grochówkę, a na 
zakończenie podziwiali fajerwerki.

 Mieczysław Kaca

Członkowie drużyny jednostki OSP Tymienica, 
zdobywcy pucharu wójta w zawodach 
sportowo-pożarniczych

W kategorii wiekowej 10+ konkursu 
„Wiedzy o gminie Chotcza” zwyciężyła 
Alina Chmielewska (w środku)
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Orońsko tętniące życiem

Pamięć o Budach 
nie zaginie

Tereny Gminnego Klubu Sportowego „Oronka” zapełnił się niezliczonym tłumem gości, 
barwnych namiotów, karuzeli i wszelkich innych atrakcji. Na Rodzinny Festyn w Orońsku 
przybyli chyba wszyscy mieszkańcy gminy, a przynajmniej samego Orońska. Było warto.

– Festyn rodzinny to przede 
wszystkim odpoczynek na wolnym 
powietrzu i w atmosferze kultural-
nej rozrywki – powiedział wójt 
gminy Orońsko, Henryk Nosowski. 
– Chcemy jej Państwu dostarczyć 
jak najwięcej. 

Na estradzie wystąpili przede 
wszystkim rodzimi artyści. Ze-
społy ludowe „Zaborowianki” i 
„Guzowianki” oraz „Preludium”. 
Są to artyści, którzy występują z 
sukcesami na różnych scenach i 
promują wspaniale swoją gminę. 

Lista artystów i zespołów prezen-
tujących się na estradzie była dłu-
ga. Klaudia Wanowska z Chustek 
w gminie Szydłowiec, Łukasz Ga-
lewski – „Love Dance” z Radomia, 
„Players”, DJ. Do tego dodajmy 
jeszcze zawody w przeciąganiu liny, 
konkursy wiedzy o gminie, pokazy 
strażackie druhów OSP z Orońska 
i Dobrutu, i dosłownie dominujące 
nad wszystkim, bo rozświetlające 
nadorońskie niebo, sztuczne ognie. 
To wszystko nie pozwalało nudzić 
się nawet najwybredniejszemu 

Kamienna brukowana droga w środku lasu biegnie przez nie-
istniejące już wsie Budy i Stefanów. Jeszcze 70 lat temu obydwie 
wsie tętniły życiem, a w Stefanowie przed wojną była karczma. 

Nazwa wsi Budy (Budy wywóz-
kie) wywodzi się z pierwotnych 
osad leśnych drzewiarzy (bud), 
z których z czasem tworzyły się wsie. 
Ich bliższe określenie „wywózkie” 
pochodziło od wsi, w okolicy której 
znajdowała się osada, a w tym przy-
padku była to wieś Wywóz. 

– To jest moja rodzinna wieś – 
wspominał wójt Gminy Gielniów, 
Władysław Czarnecki. – Otrzymał 
ją mój pradziadek Wyżynkiewicz, 
kiedy po Insurekcji Kościuszkow-
skiej uwłaszczano chłopów. Walczył 
w szeregach Tadeusza Kościuszki 
i za zasługi otrzymał do zagospoda-
rowania ten kawałek lasu. Tutaj się 
urodziłem i spędziłem najmłodsze 
lata. Mieszkaliśmy w Brzezinkach, 
a tutaj przyjeżdżaliśmy do mojej bab-
ci na okres letni. Nie miałem tutaj 
rówieśników i strasznie się nudziłem 
i stąd, mając 5 lat, uciekłem do domu w 
Brzezinkach. Rodzice odnaleźli mnie i 
przywieźli z powrotem. Przy domu był 
ogródek i piwnica, która zaopatrywała 
swoimi zasobami 3 rodziny. Były tam 
sery, masło, zsiadłe mleko, śmietana, 
którą można było kroić nożem. Moż-
na sobie tylko wyobrazić, jakie to były 
wspaniałe wyroby. Znajdująca się tu-
taj studnia ma również swoją historię. 
Była to jedyna studnia w tej wsi. Kto 

rano wstał, miał wodę. Kto zaspał, mu-
siał jeździć dalej, do Stoku. 

Nie były to dla mnie jednak najmil-
sze wspomnienia, ale z perspektywy 
czasu polubiłem to miejsce i dlatego 
krzyż, który tu postawiła moja matka, 
a który zniszczył czas, postanowiłem 
w tym roku odbudować, by upamięt-
nić nie tylko jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski, ale i osobę mojej matki. 

Uczestników powitali: przewodnicząca Rady Gminy, Ewelina Suligowska i Wójt Gminy Orońsko, 
Henryk Nosowski Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało Na Festyn tłumnie przybyli mieszkańcy gminy

uczestnikowi Festynu. Najmłodsi 
również nie powinni narzekać. Ol-
brzymi zestaw dmuchanych zam-
ków, ścian wspinaczkowych, ba-

seny z wodą i piłkami. Autodrom, 
na którym można było spokojnie 
rozbijać się elektrycznym samo-
chodem, bez obawy, że ktoś na tym 
ucierpi, najróżniejsze karuzele, te 
dla najmłodszych i te na naprawdę 
wysokim poziomie. 

– Pragnę podziękować pani Ewe-
linie Suligowskiej, przewodniczącej 
Rady Gminy. To dzięki jej najwyż-
szemu zaangażowaniu, przez ko-
lejne dni tego długiego weekendu, 
mieszkańcy naszej gminy mogli 

uczestniczyć w świetnie zorgani-
zowanych i poprowadzonych im-
prezach: tej dla dzieci i II Memoriał 
im. Krzysztofa Gumilaka, naszego 
młodego sportowca, który zbyt 
wcześnie od nas odszedł, a pra-
gniemy, żeby pamięć o nim nie za-
ginęła. Również Festyn Rodzinny, 
organizowany tradycyjnie w dniu 
odpustu parafi alnego, to w dużej 
mierze jej zasługa – powiedział 
wójt Nosowski. 

 Jacek Lombarski

„Zaborowianki” ze swoim fanem, wójtem Henrykiem Nosowskim

Uczestnicy uroczystości poświęcenia krzyża w Budach

Na krzyżu, poświęconym przez 
ks. kan. Kazimierza Okrutnego, 
umieszczona została tabliczka 
z napisem:

„Tu była wieś Budy. Krzyż ten 
został wzniesiony w 1050-lecie 
Chrztu Polski.
Inicjator – wójt Władysław Czar-
necki. Wspomagający: ks. kan. Ka-
zimierz Okrutny, Wspólnota Leśna 
Gielniów, radny Tadeusz Wasiak, 
sołtys Władysław Pańczyk i syn 
Darek, „PTAKO” Radosław Pta-
szek, „MARK-MAT” Marek Osu-
chowski, Firma WIS Wołynkiewicz 
i Siwek, radni powiatowi Maciej 
Stoliński i Andrzej Raczyński, soł-
tys Zbigniew Król, przewodniczący 
Rady Gminy Radosław Stachecki, 
PRD Zaskórski i wsp., MAR-ROM 
Janiszek i Adam Gubiec.
Budy sierpień 2016” 

Kto rano wstał miał wodę. Wójt Czarnecki prezentuje, że studnia wciąż 
jest sprawna

Krótka modlitwa ks. Kazimierza Okrutnego i poświęcenie krzyża 
1050-lecia Chrztu Polski
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Piknik nad stawami

Rodzinnie w Jasieńcu
Stało się już tradycją, że od lat, zawsze w przedostatnią niedzielę sierpnia, w Jasieńcu (powiat grójec-
ki) odbywa się festyn rodzinny, który jest okazją nie tylko do spotkań mieszkańców, dobrej zabawy, 
ale także prezentacji dorobku artystycznego w gminie. Nie inaczej było i w tym roku. W niedzielę, 
21 sierpnia, nad jasienieckimi stawami, chętnych do miłego spędzenia wolnego czasu nie brakowało.

Jak zawsze, plenerowe imprezy 
zależą przede wszystkim od pogo-
dy. A ta w niedzielę była kapryśna. 
Jeszcze przed południem świeciło 
słońce, jednak później nadciągnęły 
ciemne, zwiastujące deszcz chmury 
i zaczęło padać. Na szczęście nie tak 
mocno, aby mogło to wpłynąć na 
zaplanowany przebieg imprezy.

Tegoroczny festyn, oprócz bo-
gatego programu rozrywkowego, 
miał jednak jeszcze inny, podniosły 
akcent. Po mszy świętej w koście-
le parafi alnym, gdzie poświęcono 
sztandar Oddziału Związku Sadow-
ników RP w Jasieńcu, zaproszeni go-
ście przemaszerowali nad jasieniec-
kie stawy i tam nastąpiła ofi cjalna 
uroczystość przekazania sztandaru 
miejscowym sadownikom.

Gości powitał wójt gminy Jasie-
niec Marek Pietrzak. Wśród przy-
byłych na uroczystość byli m.in. 
poseł na Sejm, prezes Związku Sa-
downików RP Mirosław Maliszew-
ski, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybyt-
niak, przedstawiciele sadowników 
z ościennych województw, radni, 
sadownicy z regionu grójeckiego.

Gospodarze i zaproszeni goście 
w swych wystąpieniach podkreślali, 
że sztandar nobilituje organizację 
i jest symbolem, wokół którego 
gromadzą się ludzie w chwilach 
uroczystych, podczas świąt i pod-
niosłych okazji, ale również niesie 
z sobą zobowiązanie do uczciwej 
i rzetelnej pracy dla dobra środo-
wiska.

Jak zawsze przy tego rodzaju 
uroczystościach wbijano w drzewce 
pamiątkowe gwoździe, a sam sztan-
dar przekazano w ręce jasienieckich 
sadowników. Wręczono także pa-
miątkowe Medale Pro Masovia. 
Otrzymali je: Sylwester Janota 
i Stanisław Zięba. Okolicznościowe 
dyplomy i podziękowania otrzyma-
li przedstawiciele instytucji i fi rm 
oraz osoby prywatne najbardziej 
zaangażowane w przygotowanie 
tej uroczystości

Zagrała Strażacka Orkiestra Dęta 
działająca przy OSP w Jasieńcu, 
którą kieruje Michał Balcerowicz, 
a wójt Marek Pietrzak zaprosił 
wszystkich do udziału w tradycyj-
nym pikniku rodzinnym „Spotkaj-
my się nad stawami w Jasieńcu”.

Teren wokół stawów w Jasieńcu 
to bardzo dobre miejsce na organi-
zację plenerowych, rekreacyjnych 
imprez. Może tutaj stanąć estrada, 
jest miejsce na liczne stoiska, plac 
zabaw dla dzieci, można urządzić 
grilla. Dużą atrakcją są także stawy, 
którą służą do organizacji wodnych 
przejażdżek 

Program pikniku był bogaty 
i różnorodny. Na estradzie wystąpi-
ły zespoły i soliści, swój repertuar 
zaprezentowały dzieci ze świetlicy 
wiejskiej i Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jasieńcu. Duże brawa 
zebrał pokaz najmłodszych z sek-
cji karate, którą prowadzi Marian 
Wierzbicki. Dzieci w białych ki-
monach pokazały, czego nauczyły 
się już pod okiem swego mistrza. 

Gorąco oklaskiwano zespół „Pro-
myczki”.

Ale nie tylko dzieci wystąpiły 
na scenie. Rodzice uczniów z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
sieńcu także pokazali swoje arty-
styczne umiejętności. Tym razem 
zaprezentowali inscenizację bajki o 
Czerwonym Kapturku.

Tuż przy estradzie dzieci odwie-
dzały stolik, przy którym mogły 
pomalować swoje buzie. Chętnych 
nie brakowało.

Czynne były stoiska rozsta-
wione nad brzegiem stawów, kto 
chciał mógł skosztować grochów-
ki, kiełbasek czy karkówki z grilla, 
a później obejrzeć wystawę maszyn 
rolniczych. Dzieci bardzo chętnie 
bawiły się na dmuchanych zamkach 
i trampolinie. Strażacy oferowali 
emocjonujące przejażdżki na sku-
terze wodnym.

Wieczorem nad stawami odbyły 
się występy artystyczne. Wystąpili: 
Hubert Dzikołowski, Marcin Ma-
roszek i kapela Ciupaga, Mateusz 
Jeziorski oraz gwiazda pikniku – 
Norbi.

Do zobaczenia za rok...
 Bogdan Wyciszkiewicz

Zagrała Strażacka Orkiestra Dęta OSP Jasieniec

Imprezę otworzył wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak

Gości nie brakowało 

Pamiątkowy gwóźdź wbija wójt Marek Pietrzak Najmłodsi karatecy Stoisko Klubu Seniora z Jasieńca 

Malowanie buziaczków Wystawa maszyn rolniczych 
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 Marek Klimek, wójt gminy Potworów, wspierany tradycyjnie przez starostę przysuskiego Mariana Niemirskiego, 
przygotował Dni Papryki jako pierwszy. Zjawiło się wielu VIP-ów, w tym parlamentarzystów. Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski pochwalił się, że do Potworowa przyjeżdża od początku. Oklaskami zareagował więc na pierwsze 
kroki wójta Marka skierowane ku estradzie, by dokonać otwarcia paprykowej imprezy. 

 W następną niedzielę na Święcie Papryki w Klwowie spotkali-
śmy wielu znajomych, wśród nich Artura Dąbrowskiego, prezesa 
WFOŚiGW w Warszawie z małżonką i dziećmi oraz zasłużonego 
samorządowca Bogumiła Ferensztajna z synem Krzysztofem. Go-
ści z Warszawy interesowała m.in. popularna klwowska dyskoteka, 
którą wójt Piotr Papis rozsławił w gminie Klwów w i sąsiednich 
powiatach, a nawet szerzej. Przy sposobności również Zrzeszenie 
Producentów Papryki. 

 Burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka zorga-
nizował tegoroczne dożynki w Ryczywole. Jego cenionym 
gościem był starosta kozienicki Andrzej Jung. Przełamują 
się właśnie świeżutkim chlebem upieczonym z mąki po-
chodzącej już z tegorocznych zbiorów. Tradycyjne życze-
nie, by nikomu w tym roku nie zabrakło chleba, powtórzą 
z pewnością w najbliższą niedzielę na dożynkach powia-
towo-gminnych w Magnuszewie. 

 Mimo deszczowej pogody XVII Ogólno-
polskie Targi Papryki w Słowikowie, fi rmo-
wane przez starostę radomskiego Mirosława 
Ślifi rczyka i wójta gminy Przytyk Dariusza 
Wołczyńskiego, miały wzięcie. Niesłabną-
cym zainteresowaniem cieszył się przypisa-
ny Stowarzyszeniu Razem dla Radomki kon-
kurs na najsmaczniejszą potrawę z papryki. 
Prezes LGD Cezary Nowek powiadomił, że 
i tym razem laureatkami są też wyłącznie 
panie. Nagrody i dyplomy wręczali – wice-
starosta radomski Leszek Margas i skarbnik 
gminy Przytyk Anna Rogulska. Szersza re-
lacja na str.  3 TR.

 Podczas spotkania na Zamku 
w Szydłowcu został rozstrzygnięty 8. 
z kolei konkurs wojewódzki na najlep-
sze kroniki OSP Mazowsza, które we-
zmą udział w eliminacjach krajowych. 
Z imieniu jury, dh Zbigniew Gołąbek 
poinformował, że spośród 17. nadesła-
nych kronik, 5 otrzymało wyróżnienia 
i one oraz ich kronikarze będą repre-
zentować Mazowsze w fi nale konkursu 
krajowego. Z subregionu radomskiego 
wyróżnienia przyznano kronikom OSP 
Jastrząb, Wola Korzeniowa i Szydłowiec 
oraz ich kronikarzom druhom: Paw-
łowi Kosno, Barbarze Rogozińskiej 
i Annie Tomczyk.

 Marsz w korowodzie dożynkowym podczas Powiatowo-Gminnych Do-
żynek w Gminie Rusinów, jak się okazuje, może być nie lada wyzwaniem. 
Przekonał się o tym Wójt Gminy Rusinów Krzysztof Urbańczyk (na zdjęciu: 
z lewej strony z tyłu za panią w niebieskiej sukience – prywatnie małżonką 
Wójta). Po minie Wójta wyraźnie widać, że z niedowierzaniem i podziwem 
patrzy jak Jego Małżonka, przecież w butach na wysokim obcasie, doskonale 
sobie radzi energicznie maszerując przy akompaniamencie orkiestry dę-
tej. Podobne myśli zapewne mają też widoczni na zdjęciu parlamentarzyści 
i przysuski starosta. I jak tu żonie dorównać kroku?

 Jednostka OSP w Majdowie jest najliczniejszą i chyba naj-
aktywniejszą w powiecie szydłowieckim. Nic dziwnego, że 
w jubileuszu jej 90-lecia uczestniczył pierwszy garnitur samorzą-
dowej i strażackiej władzy powiatu i gminy Szydłowiec. Jubilatów 
ozłocono i ukwiecono w dosłownym znaczeniu. Złote, srebrne 
i brązowe medale „Zasłużony dla Pożarnictwa”, zdobiły także ga-
lowe mundurki pań. Na fotce (od lewej): gospodarze Szydłowca – 
burmistrz Artur Ludew i przewodniczący RM Marek Koniarczyk 
honorują prezesa OSP Majdów Rajmunda Mamlę. 

 Spotkanych w Potworowie – posła Leszka Ruszczyka i członka Zarządu Woj. 
Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego – zainteresowała zawartość wręczonego 
im aktualnego wydania TR. Nie wypadało zapuścić przysłowiowego żurawia, 
by zobaczyć, co ich tak zaciekawiło.

Potworów pierwszy Co ich zaciekawiło?

Sierpień obfi tował w wiele imprez plenerowych i kameralnych. Odbyły się pierwsze dożynki. Chyba można do nich zaliczyć także imprezy dziękczynne, 
poświęcone producentom papryki, która w wielu gminach staje się najważniejszym źródłem dochodów mieszkańców wsi.

W Klwowie klawo Jak burmistrz ze starostąOzłoceni i ukwieceni

Paluszki lizać

Jak tu żonie dorównać kroku?
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