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Lekka praca
przy pakowaniu 

i przepakowywaniu słodyczy 

w Ferrero Polska 
w Belsku Dużym 

Wyślij SMS o treści 
„PRACA Moj Radom” 

na numer 

501 331 151 

wówczas to my oddzwonimy 
i opowiemy 

o szczegółach oferty!
 

Agencja Pracy Tymczasowej 

Randstad
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Rekordowe żniwa...
W żniwowaniu rekordy mogą być różne. W wydajności ziarna uzyskiwanego z hektara, jego wilgotności, jakości. 
Mogą dotyczyć czasu uporania się ze ścięciem zboża z powierzchni na przykład jednego hektara lub okresu trwania żniw 
w danym gospodarstwie, miejscowości lub regionie. Wydaje mi się, że na ziemi radomskiej padł w tym roku, a właściwie 
w sierpniu, rekord zbioru zbóż, to jest jednoczesnego cięcia i omłotu czyli uogólniając… kombajnowania.

Posłużę się weekendową lub 
świąteczną obserwacją pół rol-
niczych. Dlaczego właśnie taką? 
Ano dlatego, że w soboty i niedzielę 
odbywa się w gminach i powiatach 
wiele imprez godnych opisania. 
Przy okazji można pstryknąć fotki 
kombajnistom. Synoptycy zapo-
wiadali na ostatnie dni lipca upa-
ły, co po okresie intensywnych, 
jakkolwiek przelotnych opadów 
deszczu, oznaczało wyruszenie 
masowe kombajnistów na zbożo-
we łany. Niedziela 30 lipca była 
dniem najlepszym do obserwacji, 
gdyż zboża i pola już obeschły, 
a księża tradycyjnie, od stule-
ci udzielają dawnym żeńcom 
i dzisiejszym kombajnistom dys-
pensy, czyli zezwolenia na pracę 
w niedziele i święta w okresie żniw 
i innych, pilnych robót polowych. 
Otóż w niedzielę, 30 lipca, kombaj-
nów było w polu… na lekarstwo, 
choć żniwa są w tym roku bardzo 
opóźnione. Gdzieś, daleko od szo-
sy pojawiały się, lecz o niewielkich 
gabarytach. W sierpniu dawniej 
kosiło się raczej najpóźniejsze 
zboże – owies i smakowało gruszki 
owsianki. W ostatnich latach siew 
owsa zanikł, bo kasztanki zostały 
zastąpione traktorami nabierają-
cymi sił przez popijanie… oleju 

napędowego. Zbagatelizowali 
sprawę kombajniści, uczyniłem 
podobnie. W następną sobotę 
i niedzielę, już sierpniowe, 
będzie ich na polach co nie-
miara – pomyślałem. I zawio-
dłem się po raz drugi. Zamiast 
dorodnych, złocistych łanów 
żyta, pszenżyta lub pszenicy, 
na ścierniskach walały się bele 
sprasowanej słomy. Zrobiłem 
jedną fotkę, gdyż krajobraz na 
polach uprawy zbóż w różnych 
miejscowości był taki sam. Co 
z tym fantem zrobić? Żniwa 
zakończone w ciągu niespełna 
tygodnia? Chwilę pomyślałem 
i zatelefonowałem do Stanisła-
wa Kacperczyka – z wykształ-
cenia inżyniera rolnika, z pracy 
– nowoczesnego producenta 
zbóż, rolnika, z pełnionej funkcji 
społecznej – prezesa Polskiego 
Związku Producentów Roślin 
Zbożowych. Pocieszył mnie, że 
resztki zbóż ma do zebrania, 
choć na kombajnie przepracował 
w ostatnie kilkanaście dni już po-
nad 300 godzin. W okresie prze-
lotnych odpadów też wykorzysty-
wał przerywniki bezdeszczowej 
pogody. Dzięki panu Stanisławo-
wi, sytuacja została uratowana. 

 Mieczysław Kaca

Na niektórych polach pozostały jeszcze bele sprasowanej słomy

Resztówka żniwowania, na pierwszym planie prezes i kombajnista – Stanisław Kacperczyk

Urodzaj zbóż w tym roku przeciętny. Wydajność zależy od klasy gleby
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Festyn 
pełen słońca
Takiego żaru z nieba nie było od lipca 2005 roku, w którym to wójt Ma-
rian Kuś autorskim wydaniem monografi i „PRZYŁĘK NASZA ZIEMIA” 
wprowadził do kalendarza imprez kulturalnych gminy, jak się okazało na 
stałe, Festyn Rodzinny właśnie pod tym książkowym tytułem.

30 lipca tego roku padł rekord 
upału. Zespołom artystycznym 
z gminy Przyłęk i gościom ze Sta-
rej Błotnicy przyszło występować 
w spiekocie, choć pod osłoniętym 
dachem estrady, a gospodarzom 
gminy i zaproszonym gościom 
oraz innym miłośnikom folkloru, 
oklaskiwać zespoły z widowni, 
pod żarem z nieba. Bohaterskimi 
wykonawcami tej części programu 
Festynu Rodzinnego, rozpoczętego 
występem gości ze Starej Błotnicy, 
były też miejscowe zespoły ludowe 
z Mierziączki (kierownik Jadwiga 

Skoczylas), „Grabowianki” z Gra-
bowa nad Wisłą (kier. Natalia Prze-
piorka), Rudek (kier. Bożena Misty-
gacz), „Korzenie” z Łaguszowa (kier. 
Maria Janaczek) i „Łaguszowanki” 
(kier. J. Goździkowska).

Podczas oficjalnego otwarcia 
festynu przez Mariana Kuś, wójta 
Gminy Przyłęk, co nastąpiło o godz. 
17. było podobnie. Stąd oszczędne 
w słowach powitanie: – „Szanow-
ni Państwo. Po raz kolejny spoty-
kamy się na Festynie Rodzinnym 
„Przyłęk Nasza Ziemia”. Impreza ta 
wpisała się do kalendarza imprez 

corocznych na terenie naszej gmi-
ny. Dzisiejszy festyn, mam nadzieję, 
będzie dla Państwa okazją do spę-
dzenia czasu w miłej atmosferze, 
dostarczy rozrywki, pozwoli na 
chwilę odpoczynku i wytchnienia”.

Gospodarz gminy powitał też 
uczestników festynu, rozpoczy-
nając od zaproszonych gości: 
Zbigniewa Gołąbka – radnego 
Województwa Mazowieckiego, 
Arkadiusza Sulimę – Wicesta-
rostę Zwoleńskiego, Mirosława 
Madejskiego – Członka Zarządu 
Powiatu Zwoleńskiego, Zbigniewa 
Mazurkiewicza – dyrektora WORD 
w Radomiu, Włodzimierza Kabu-
sa – Zastępcę Burmistrza Zwolenia, 
Janusza Witczaka – Wójta Gminy 
Chotcza, Łukasza Gregorczyka 
i Pawła Święckiego – przedstawicie-
li Nadleśnictwa Zwoleń, Jana Pęk-
syka – kierownika WZM i UW In-
spektorat w Zwoleniu, Eugeniusza 
Wolszczaka – kierownika Placówki 
Terenowej KRUS w Zwoleniu, To-
masza Mordzińskiego – dyrektora 
PZD w Zwoleniu, Teresę Wójtowicz 
– kierownika SP ZOZ w Przyłęku, 
a wraz z pracownikami:

Monikę Krześniak – kierowni-
ka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przyłęku, Marię Madejską – kie-
rownika GOPS w Przyłęku oraz 
dyrektorów szkół: Jerzego Ka-
mionkę – Publicznego Gimnazjum 
w Przyłęku, Danutę Marszałek – 
PSP w Babinie i Teresę Pawlukow-
ską – PSP w Łaguszowie. Powitał też 
radnych Rady Gminy w Przyłęku 
z jej przewodniczącym Wojciechem 
Szmajdą, sołtysów z gminy Przyłęk, 
dr. Wacława Nowakowskiego – wła-
ściciela FOLUD RUDA i Józefa Or-
łowskiego – ZUPH Łagów, zespoły 
śpiewacze: Łaguszowianki, Korze-
nie, Rudki, Grabowianki, Mier-
ziączka oraz zaproszony zespół ze 
Starej Błotnicy, pracowników UG 
w Przyłęku, mieszkańców gminy 
i sąsiednich miejscowości. Wszyst-
kim życzył udanej zabawy i wielu 
niezapomnianych wrażeń.

W imieniu samorządowców za-
brał głos wicestarosta Arkadiusz 
Sulima. Podziękował gospodarzom 
gminy Przyłęk i jej jednostkom sa-
morządowym za zaproszenie oraz 
za wzajemnie korzystne współdzia-
łanie w rozwoju ziemi zwoleńskiej. 
– Wójt i samorząd Gminy Przyłęk 
są przykładem dobrego współdzia-
łania – podkreślił.

Dlatego prezentacja aktualnego 
dorobku artystycznego 5 miejsco-
wych zespołów folklorystycznych 
i przebojów znanych w Polsce 
grup disco-polo: Fox, Naplus, Sil-
vers,Cassino i Mix Dance było 
ukłonem dla mieszkańców i uzna-
niem udziału zaproszonych gości 
w rozwoju samorządowej gminy 
Przyłęk. 

 (M.K.), foto: Jerzy Kamionka 

W oglądaniu i uczestnictwie w realizacji urozmaiconego program Festynu Rodzinnego 
nie przeszkodziła rekordowa spiekota

Festyn otworzył wójt gminy Przyłęk Marian Kuś, witając uczestników, 
w tym imiennie zaproszonych gości

Organizatorzy i zaproszeni goście obejrzeli najpierw występy ludowych zespołów artystycznych Gdy słoneczko skryło się za horyzontem, w tany ruszyli starsi i młodzi

Widowiskowe foto karuzeli wykonane w scenerii zachodzącego słońca

Młodzieżowa część widowni postawiła na grupy disco polo. Dwie odważne dziewczyny z gminy 
Przyłęk popisują się właśnie konkursowym wykonaniem popularnej piosenki „Hej, sokoły!”

Prezentuje się właśnie zespół ludowy z Rudek

W zespole „Korzenie” ambitna kierowniczka Maria Janaczek zgromadziła uzdolnionych 
przedstawicieli trzech pokoleń
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Zabawa łączy 
pokolenia
Wzorem lat ubiegłych, w stolicy naszej gminy, odbył się festyn, które-
mu przyświecało hasło „Zabawa łączy pokolenia”. Impreza obfi to-
wała w różnego rodzaju atrakcje.

Uroczystość, zgodnie ze staro-
polskim zwyczajem, rozpoczęła 
się polonezem w wykonaniu dzieci 
z oddziału przedszkolnego „Jagód-
ki” z PSP w Kazanowie. Na program 
artystyczny złożyły się występy 
uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy. Młodsi artyści zachwy-
cili publiczność tańcem, wierszem, 
piosenką oraz scenkami kabareto-
wymi. Uroczystość uświetniły po-
pisy wokalne zespołów ludowych: 
„Sobótki” z Czarnolasu, kapeli mę-
skiej „Kompany” ze Zwolenia oraz 
chluby naszej kazanowskiej ziemi 
– „Kazanowianek znad Iłżanki”.

W przerwie między występami 
głos zabrała Wójt Gminy Kazanów 
Teresa Pancerz-Pyrka, która ser-
decznie powitała wszystkich zgro-
madzonych na festynie i życzyła 
dobrej zabawy. Zachęciła również 
do honorowego oddania krwi, 
w ramach akcji zorganizowanej na 
terenie szkoły w czasie trwającego 
festynu.

Doskonałą zabawę zapewniły 
zespoły disco polo: Goran, Elec-
tiv, Mix Dance oraz Silvers. Tańce 
i wspólne biesiadowanie trwały do 
późnych godzin wieczornych, przy 
dźwiękach muzyki zespołu CDN.

…impreza ożyła
Gdy Pani Wójt powiadomiła z estrady o prze-
dłużeniu godziny zakończenia festynu…

„Kazanowianki znad Iłżanki”’ i zaprzyjaźniona z nimi „Sobótka” śpiewali i grali także po obiedzie, 
przy ciachach i „Cisowiance”…

W ofercie sierpniowej imprezy 
pojawiły się atrakcje dla najmłod-
szych: jazda na karuzeli, możliwość 
bezpłatnej przejażdżki meleksem, 
skorzystania ze zjeżdżalni oraz 
bumper ball’u. 

Najmłodsi również chętnie ko-
rzystali z loterii fantowej zorga-
nizowanej przez nauczycieli ZPO 
w Kazanowie. Na festynie można 
było także skosztować domowych 
wypieków przygotowanych przez 
rodziców uczniów PSP i PG. Pozo-
stałe stoiska gastronomiczne mogły 
w pełni zaspokoić apetyt najbardziej 

wymagających smakoszy. Prawdzi-
wym hitem kulinarnym okazała się 
darmowa tradycyjna grochówka.

Gratisowe atrakcje stały się 
możliwe dzięki sponsorom, który-
mi byli: Państwo Irena i Zdzisław 
Maciaszek, Państwo Beata i Ryszard 
Głód, Państwo Bożena i Tomasz 
Tyburscy, Pan Paweł Kaca.

Tegoroczny festyn dostarczył 
wspaniałych przeżyć i zapewnił do-
skonałą zabawę, umocnił integra-
cję międzypokoleniową i na długo 
pozostanie w pamięci uczestników.
  Ewa Chmielewska, Dorota Owczarek

Poloneza czas zacząć

Uczestników Festynu serdecznie powitała wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka

Najmłodsi nie narzekali na brak atrakcji

Dorośli też korzystali z propozycji. Szef OSP dh Adam Dąbrowski namówił wójt 
Teresę Pancerz-Pyrkę na loterię. Wygrała pocztówkę z ciekawym widokiem

Zespoły zawodowe przyciągały przedstawicieli różnych pokoleń przebojami i tańcem Potwierdzał to przekrój wiekowy gromadzącej się widowni
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XVI Święto Żelaza i Stali

W Chlewiskach Chopin, rock, 
trochę folkloru i disco polo
Święto Żelaza i Stali obchodzili mieszkańcy gminy Chlewiska w niedzielę 6 sierpnia. Zorganizowany już po raz 16. z tej okazji rodzin-
ny festyn był wydarzeniem upamiętniającym przemysłowe tradycje gminy. Teren Zabytkowej Huty Żelaza wypełniły tego dnia tłumy 
mieszkańców i gości.

Na terenie Zabytkowej Huty 
w Chlewiskach rozbrzmiewała mu-
zyka, powiewały kolorowe balony 
i do późnych godzin wieczornych 
słychać było gwar świetnie bawią-
cych się całych rodzin. Organizato-
rzy XVI Święta Żelaza i Stali: Wójt 
Chlewisk Waldemar Sowiński, 
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury i Muzeum Techniki i Prze-
mysłu Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej zapewnili uczestnikom moc 
atrakcji. Na estradzie wystąpiły lo-
kalne zespoły ludowe, młodzieżowe 

oraz zaproszeni artyści. Była muzyka 
rodem z folkloru, disco polo i rock, 
ale na szczególną uwagę zasługuje 
występ duetu: śpiewaczki opero-
wej Haliny Sowińskiej-Winiarskiej 
i wirtuoza instrumentów klawi-
szowych Roberta Grudnia. Zapre-
zentowali pieśni skomponowane 
przez Fryderyka Chopina, oparte 
na oryginalnej muzyce ludowej, 
pełne liryzmu i wielkiego przesła-
nia miłości do Ojczyzny. Artyści 
rozpoczęli występ z ciepłym prze-
słaniem pieśnią „Życzenie”. W tym 

W XVI Święcie Żelaza i Stali uczestniczyli parlamentarzyści: Wojciech Skurkiewicz i Leszek Ruszczyk oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, wśród nich radny Sejmiku Mazowsza 
Zbigniew Gołąbek, samorządowych władz powiatu szydłowieckiego i miasta Szydłowca, wójtowie ościennych gmin i radni gminy Chlewiska

Uczestników uroczystości przywitał Wójt Gminy Chlewiska 
Waldemar Sowiński

miejscu trzeba dodać, że pani Halina 
jest radną Rady Gminy Chlewiska 
i jej występ przed rodzimą publicz-
nością tym większe niósł ze sobą 
emocje. Artystce podziękowano 
burzą braw.

Obok wrażeń artystycznych nie 
brakowało też innych. Uczestnicy 
festynu mieli możliwość zwiedze-
nia Muzeum Techniki, obejrzenia 
zabytkowej huty i wytopu żelaza 
w starożytnej dymarce, a także wy-
stawy aut i motocykli z ubiegłego 
wieku, czy samochodów prezento-
wanych przez grupy militarne: Pili-
ca i z Końskich. Próbowano potraw 
regionalnych, a dawkę humoru 
zapewnił kabaret Wcięci Przypad-
kiem. Na góralską nutę grał zespół 
Kolibeer, przeboje disco polo za-
pewniły zespoły Diadem i Jagoda, 
a gwiazdą wieczoru był zespół 
Norbi. Muzyczny podkład pod wie-
czorną dyskotekę pod gwiazdami 
dała grupa Cassino z Przysuchy. 
XVI Święto Żelaza i Stali święto-
wało w Chlewiskach tysiące ludzi.

Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Zebrani oklaskiwali artystów występujących na estradzie

W wyjątkową atmosferę wprowadził słuchaczy 
duet: sopranistka Halina Sowińska-Winiarska 
i akompaniujący na organach Robert Grudzień

Zabawy dla najmłodszych prowadził zespół 
Maskotki

Na ludową nutę zagrała miejscowa kapela Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starych aut i motocykli

Plac przed Zabytkową Hutą Żelaza wypełniły tłumy mieszkańców i przyjezdnych
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Gwarny i huczny festyn 
„Dni Gminy Sieciechów”
Występy na estradzie, kąpiel w jeziorze „Czaple”, karuzele, dmuchane zamki, ciepłe i zimne przekąski, 
stoiska z zabawkami i pamiątkami. Do wyboru do koloru. Każdy znalazł na festynie w Sieciechowie coś, 
co przypadło mu do gustu.

– Dni Gminy Sieciechów or-
ganizujemy już trzeci raz. Jest to 
możliwe dzięki licznym zaprzy-
jaźnionymi z nami sponsorom. To 
im należą się największe podzię-
kowania – powiedział wójt Gmi-
ny Sieciechów, Marian Zbigniew 
Czerski. Organizatorami festynu 
byli Urząd Gminy Sieciechów w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Lokalnej Grupy Działania „Pusz-
cza Kozienicka”.

Już od wczesnych godzin po-
południowych, mimo okresu wa-
kacyjnego, na estradzie pojawi-
li się uczniowie gminnych szkół 
z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Sieciechowie oraz Zespołów Szkolno-
-Przedszkolnych w Starych Słowikach 
i Zajezierzu. Były piosenki, taniec no-

woczesny, scenki teatralne i skecze. 
Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali 
gromkimi brawami. Wójt Marian Zbi-
gniew Czerski i przewodniczący Rady 
Gminy Kazimierz Mastalerz dodatko-
wo nagrodzili ich rakietkami do bad-
mintona. Uczniowie z entuzjazmem 
przyjęli również zaproszenie na lodowy 
poczęstunek, który w ten upalny dzień 
był jak najbardziej na miejscu.

Po występie młodych artystów 
nastąpiło ofi cjalne powitanie gości 
i padły słowa podziękowania dla 
tak licznych sponsorów, bez któ-
rych pomocy festyn nie wypadłby 
tak okazale. Również burmistrz Ko-
zienic Tomasz Śmietanka podkre-
ślił wspaniałą współpracę między 
zarządami sąsiadujących ze sobą 
gmin.

Po tej ofi cjalnej części nastąpił 
dalszy ciąg zabawy. Na estradzie po-
jawiły się gwiazdy. Młodzi wokaliści 
z Włoszczowy, LIZA i Cygańskie 
Gwiazdy, prywatnie synowa słynne-
go Don Vasyla, podbiła serca publicz-
ności znanymi cygańskimi przeboja-
mi, wśród których króluje od lat „My 
Cyganie” czyli „Ore, ore”. Później na 
scenę weszły zespoły rockowe gro-
madzące pod sceną młodych miło-
śników głośnego brzmienia, zespoły 
CDN i Silver. 

Atmosfera na festynie była wspa-
niała, tym bardziej, że jeżeli ktoś nie 
miał chęci obserwować wydarzeń na 
estradzie, miał wspaniały wybór in-
nych atrakcji. Poczynając od „paraso-
li” z poczęstunkiem, poprzez wesołe 
miasteczko, po kąpiel w jeziorze „Cza-
ple” lub opalanie się na świeżo wyre-
montowanym molo. Pogoda dopisa-
ła i goście wrócili z festynu dopiero 
w późnych godzinach nocnych. 

 Jacek Lombarski

– Zawsze z przyjemnością przyjeżdżam do Sieciechowa – powiedział burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka (na zdjęciu od lewej: wójt Sieciecho-
wa Marian Zbigniew Czerski, wójt Gniewoszowa Marcin Gac, ks. Henryk Kowalczyk – proboszcz parafii Opactwo, burmistrz Tomasz Śmietanka, 
Kazimierz Mastalerz – przewodniczący RG

To dzięki tak licznym sponsorom można było bawić się wspaniale na festynie w Sieciechowie

Wszyscy młodzi wykonawcy otrzymali nagrody i słodki poczęstunek

Czy wszystko wypali? Zatroskane miny gospodarzy wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego i 
sekretarz Gminy Teresy Sujkowskiej

Chwila dla reportera i prosimy o uśmiech. Na zdjęciu od lewej: Zofia Wójcik – z-ca przewodniczącego RG 
w Sieciechowie, Teresa Sujkowska – sekretarz RG, Marcin Gac – wójt Gminy Gniewoszów z panią Anią, 
Tomasz Śmietanka – burmistrz Kozienic oraz Aldona Klimkiewicz-Mastalerz, sołtys Sołectwa Głusiec 

Gwiazda wieczoru LIZA i Cygańskie Gwiazdy Plac Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie zapełniły tłumy W upalne popołudnie miło spędzić choć chwilę nad jeziorem Czaple
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Gminny Festyn w Wolanowie

Kolorowo, gorąco 
i muzycznie
To był w Wolanowie szczególny dzień. W niedzielę, 30 lipca, boisko miejscowe-
go Zespołu Szkół Ogólnokształcących wypełniły stoiska gastronomiczne, stanęły 
dmuchane zjeżdżalnie, karuzele, a w centralnym punkcie pokaźna estrada. Tego 
dnia z inicjatywy samorządowych władz Gminy odbył się wakacyjny festyn.

 – Mam nadzieję, że mieszkań-
com gminy taka forma wspólnego 
spędzenia czasu spodobała się. Za-
prosiliśmy do współpracy Gminne 
Centrum Kultury, które przygoto-
wało prezentacje artystyczne dzieci 
i młodzieży, oraz znane i lubiane 
zespoły muzyczne, które będą ba-
wiły uczestników festynu do póź-
nych godzin wieczornych. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji festynu – mówi Wójt 
Adam Gibała.

Na festyn przybyło wielu miesz-
kańców gminy. Sprzyjała doskonała, 
słoneczna pogoda i atrakcji dla dzieci 
i dorosłych nie brakowało. Najmłod-
si ochoczo korzystali z dmuchanych 
zjeżdżalni, wodnej kuli czy przejaż-
dżek kucykiem. Starsi oklaskiwali 
występy solistów z GCK, lokalnego 

Zespołu Śpiewaczego Bieniędzice 
oraz artystów występujących gościn-
nie. Wśród nich były: Młodzieżowy 
Zespół Ludowy „Guzowianki”, for-
macja taneczna „26-600” z Radomia, 
„Babska Rzeczpospolita” z Klwowa. 
W rytmie disco polo i muzyki roz-
rywkowej zagrały zespoły „ELEC-
TIV” i „PLAYBOYS”. Humoru do-
starczył kabaret „CIACH”. Udaną 
dyskotekę pod gwiazdami zapewnił 
zespół „CDN”.

Dodatkową atrakcją festynu były 
liczne konkursy dla całych rodzin 
oraz loteria fantowa, w której… 
każdy los wygrywał. Piknikowa 
niedziela w Wolanowie była gorąca, 
tak z uwagi na pogodę, jak i na roz-
brzmiewające rytmy i towarzyszące 
zabawie emocje.

 Opracowanie Hanna Jacobi

Mieszkańców gminy i gości przybyłych na festyn przywitał Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów. 
Zabierając głos poinformował między innymi o zakończonej inwestycji – budowie przedszkola 
w Wolanowie. Życzył wszystkim miłego spędzenia czasu na gminnym festynie Występy na estradzie oklaskiwały całe rodziny

Na stoisku GCK wystawiono wiele pięknych prac plastycznych wykonanych 
przez uczestników zajęć w GCK Atrakcją dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie. Stowarzyszenie z Bieniędzic częstowało tradycyjnymi potrawami

Z nutą „na ludowo” wystąpił Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” Tak bawiono się na wieczornych koncertach
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77 lat temu w Gałkach...
Tuż koło pomnika skręcamy wąską ścieżkę opadającą w dół. Potem wspinamy się w las. Tą samą drogą szli 77 lat temu chłopi z Gałek 
koło Gielniowa, prowadzeni pod eskortą niemieckich karabinów. Kiedy pierwsze domy we wsi zaczynały stawać w ogniu, od strony lasu 
rozległa się salwa strzałów. Po jakimś czasie Niemcy powrócili sami i zajęli się grabieniem uratowanego przez kobiety dobytku. 
Po Gałkach pozostały tylko dymiące zgliszcza i kilka kominów, których nie zwaliły granaty. 

11 kwietnia 1940 roku rozstrze-
lano w Gałkach 12 mężczyzn. Naj-
starszy z nich miał 58 lat, najmłod-
szy 17. 

Wszystkich wyprowadzili za wieś, 
związali jednym sznurem i zastrze-
lili. Wszystkich zakopali, że nawet 
nie było widać – wspominała Bro-
nisława Cieślak, córka Grzegorza 
Sokołowskiego. U jej stryja Adama 
kwaterował major Hubal.

W czasie poprzedniej pacyfi -
kacji Gałek, 30 marca 1940 roku, 
aresztowano 44 chłopów i 25 
z pobliskiego Mechlina. Brutal-
nie skatowani, rozstrzelani zostali 
4 kwietnia na podradomskim Fir-
leju. Ze zrównanej z ziemią wsi 
wypędzono kobiety i dzieci i nie 
pozwolono im odbudowywać do-
mów. Po wojnie odnaleziono miej-
sce pochówku 12 mężczyzn. Po 
ekshumacji spoczęli we wspólnej 

mogile na cmentarzu parafi alnym 
w Gielniowie.

– Kolejny raz spotykamy się w tak 
licznym gronie w miejscu kaźni 12 
mieszkańców Gałek – powiedział 
wójt gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki. – Gałki były pierwszą 
polską wsią, w której Niemcy wy-
mordowali wszystkich mężczyzn. 
Potem były pacyfikowane inne 
wsie. Dziś, po latach, mówi się, że 
ginęli Polacy, ale nie mówi się, kto 
ich mordował. Mówi się natomiast 
o „polskich obozach koncentracyj-
nych”. Celowo zapomina się, kto 
i po co budował w nieistniejącej 
wtedy Polsce obozy zagłady. Kto był 
w nich strażnikiem i katem. 

Już od wielu lat w gałeckim lesie 
odprawiana jest msza polowa w 
miejscu śmierci jej mieszkańców. 
Po mszy koncelebrowanej przez 
księdza Wiesława Zawadę i księdza 

Adama Kuca, urodzonego w Gał-
kach, księża podzielili się swoimi 
wspomnieniami związanymi z giel-
niowską ziemią. Wójt opowiedział 
również historię majora Hubala 
i jego żołnierzy podkreślając jed-
nocześnie udział mieszkańców wsi.

– Tym zmarzniętym, głodnym 
polskim żołnierzom udzielili po-
mocy, bo któżby jej nie udzielił. 
Również i dzisiaj. Nie wiedzieli, 
że Niemcy tak krwawo zemszczą 
się na nich, bo nikt przypuszczał, 
że są do tego zdolni. Nikt nie znał 
ich jeszcze z tej strony – powiedział 
wójt Czarnecki.

Jeden z młodych mieszkańców 
Gałek odczytał apel pamięci, po 
czym na symbolicznej mogile zło-
żono kwiaty, a przy epitafi um, na 
którym uwieczniono pamięć po-
mordowanych, zapalono znicze.

 Jacek Lombarski

Wójt Władysław Czarnecki podziękował za tak liczne przybycie na leśną mszę

Msza w miejscu śmierci najbliższych Znicz od harcerzy z Przysuchy

Wieniec w imieniu władz gminy złożyli: wójt Władysław Czarnecki i przewodniczący Rady 
Radosław Stachecki

Do mszy służyła Orkiestra Parafialna z GielniowaWśród uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć kawalerzystów
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Jubilaci 
z Wólki Łęczeszyckiej
W przypadku Wólki Łęczeszyckiej (gmina Belsk Duży) do powołania ochotniczej straży zain-
spirował ludzi groźny pożar. W kwietniu 1937 roku strawił on zabudowania czterech gospo-
darstw. 9 sierpnia na zebraniu mieszkańców, zwołanym z inicjatywy członków ówczesnego 
Stronnictwa Ludowego i ZMW „Wici”, postanowiono utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. 
Zapisało się 20 osób.

Pierwszy zarząd tworzyli: Paweł 
Woźniak (prezes), Władysław Ma-
ciejczyk (naczelnik), Władysław 
Dąbrowski (zastępca naczelnika) 
i Stanisław Jakubczak (skarbnik) 
– przypomniał zapisy kroniki dh 
Kowalczyk podczas lipcowej uro-
czystości 80-lecia OSP w Wólce 
Łęczeszyckiej. Uczestnicy jubile-
uszowego spotkania dowiedzieli 
się o różnych kolejach losu, jakie 
przechodziła miejscowa straż. Pod-
czas okupacji niemieckiej druhowie 
prowadzili konspiracyjną walkę m.in. 
w szeregach tajnego „Wici”, a następ-
nie – BCH i AK. Po zakończeniu woj-
ny strażacy ofi arnie rozwijali działal-
ność, rozbudowując remizę w celu 
umieszczenia w niej zakupionego 
z demobilu samochodu „Dodge”. 
W 1987 r., podczas uroczystości 50-le-
cia OSP został wręczony sztandar. Rok 
później funkcję prezesa zarządu objął 
dh Roman Woźniak, naczelnika – Ja-
cek Kocewiak, sekretarza – Krzysztof 
Biniszewski, a skarbnika – Gabriel 
Pawlak. Zarząd podjął decyzję o bu-
dowie strażnicy, która została odda-
na w użytkowanie w 2002 roku, w 65. 
rocznicę utworzenia OSP. Jubileusz 
70-lecia obchodzili w niej druhowie, 
już w naprawdę dobrych warunkach. 
Jednostka nadal rozwijała się. Wiosną 
2008 roku strażacy otrzymali wóz 
bojowy, przekazany przez działającą 
w ramach KRS-G OSP Belsk Duży. 
Decyzja ta wpłynęła na przeszkolenie 
druhów jako ratowników i polepsze-
nie sprawności jednostki. 

Jubileusz był dobrym dniem na 
uczestnictwo we mszy św., zorganizo-
wanie uroczystego apelu i tradycyjne-
go poczęstunku połączonego z zabawą 
ludową. Po złożeniu meldunku Zbi-
gniewowi Gołąbkowi, wiceprezesowi 
OSP Mazowsza o gotowości oddzia-
łów do uroczystości, wciągnięciu fl agi 
na maszt i wysłuchaniu hymnu, po-
witał uczestników gości prezes Jubila-
tów, dh Roman Woźniak, prezesujący 
także zarządowi gminnemu w Belsku 

Jednostka OSP w Wólce 
Łęczeszyckiej skupia obecne 
33 druhów, 2 druhny, 1 człon-
ka honorowego i 2 członków 
wspierających. Obecny jej zarząd 
został wybrany w styczniu 2016 
roku. Działa w składzie: Roman 
Woźniak – prezes, Mirosław Ja-
kubczyk – wiceprezes, Mirosław 
Łubiński – naczelnik, Benedykt 
Kowalczyk – z-ca naczelnika, 
Jacek Pruszkowski – skarbnik, 
Mariusz Łubiński – sekretarz, 
Rafał Jakubczak – gospodarz oraz 
Gabriel Pawlak i Mariusz Górzyń-
ski – jako członkowie zarządu. 
Kierowcą wozu bojowego jest 
Mariusz Łubiński, a jego zastępcą 
– Konrad Jakubczak.

Dużym. Podniosłą częścią apelu były 
odznaczenia. Wiceprezes dh Zb. Go-
łąbek udekorował sztandar jubilatów 
Złotym Medalem „Za zasługi dla po-

żarnictwa”. Złote, srebrne i brązo-
we medale otrzymali też zasłużeni 
druhowie. Były i inne wyróżnienia, 
gratulacje i podziękowania. 

Jubilaci i poczty sztandarowe OSP: Belsk Duży, Lewiczyn, Wola Łęczeszycka, Rożce, Wilczo-
góra, Olszew, Kozietuły, Mogielnica i Błędów podczas uroczystego apelu

Uroczystość jubileuszową otworzył i powitał jej uczestników prezes OSP jubilatów, dh Roman 
Woźniak. Wymienił m.in. nazwisko posła Mirosława Maliszewskiego, radnych sejmiku Leszka 
Przybytniaka i Zbigniewa Gołąbka oraz Artura Dąbrowskiego prezesa WFOŚiGW. Nie zapomniał 
o współpracownikach z gminy– komendancie OSP Tomaszu Jasińskim, sekretarz gminy Rena-
cie Ostatek i skarbniku Joannie Ciamarczan, także o prezesie PSL – Mateuszu Dąbrowskim

Sztandar jubilatów udekorował Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Zbigniew 
Gołąbek w asyście Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, przew. RG Belsk Duży Bogda-
na Sikorskiego i prezesa Zarządu Oddz. Pow. ZOSP RP w Grójcu, wójta gminy Belsk Duży 
Władysława Piątkowskiego

Złotymi Medalami „,Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani: Michał Biniszewski, Rafał 
Jakubczak, Adam Łubiński, Mariusz Łubiński, Mirosław Łubiński i Jacek Kocewiak. Srebrnymi 
medalami: Paweł Bałut, Robert Korczak i Jacek Pruszkowski, a medalem brązowym Paweł 
Jakubczak. Medale „Zasłużony dla ZOSP RP otrzymali druhowie: Bolesław Łubiński i Mirosław 
Jakubczak, a odznakę „Strażak Wzorowy” – Mariusz Górzyński i Konrad Jakubczak

Medal im. W. Witosa 
dla Ryszarda Woźniaka
Uroczystość jubileuszu 80-lecia OSP w Wólce Łęczeszyckiej 
miała w jej końcówce autonomiczny wątek. Działają w tej 
miejscowości aktywnie członkowie Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Poseł Mirosław Maliszewski, doceniając dobrą pracę 
całej jednostki na przestrzeni 80 lat, uhonorował jubilatów 
także w imieniu Parlamentarnego Zespołu Strażaków, wspiera-
jącego m.in. działalność wiejskich jednostek.

Korzystając z uzasadnionej spo-
sobności wyróżnił też Ryszarda 
Woźniaka, aktywnego społecznika, 
związanego od młodości z ruchem 
ludowym. Medal im. Wincentego 
Witosa, którym w imieniu władz 
naczelnych, wojewódzkich i powia-
towych PSL udekorował Ryszarda 
Woźniaka jest najwyższym odzna-
czeniem przyznawanym przez wła-
dze naczelne PSL. Nic dziwnego, że 
były wielkie brawa i gratulacje, po-
czynając od posła Maliszewskiego, 
prezesującego powiatowemu PSL 
w Grójcu i pełniącego funkcję wi-
ceprezesa zarządu PSL w woj. ma-

zowieckim. Serdecznie gratulowali 
Ryszardowi uczestnicy jubileuszu, 
wśród nich radni sejmiku – Leszek 
Przybytniak i Zbigniew Gołąbek, 
ale także obecny na spotkaniu Ar-
tur Dąbrowski, prezes WFOŚiGW 
w Warszawie oraz prezes organi-
zacji PSL w gminie Belsk Duży – 
Mateusz Dąbrowski. Uhonorowa-
ny jest skromnym człowiekiem i 
prosił, by nie ogłaszać jego zasług 
dla jednostki OSP, jako mieszkań-
ca czy prezesa Grupy Producenc-
kiej „Rajpol”. To, co uczynił dla 
OSP jest zapisane w jej kronice. 
I wystarczy!

Odznakę i legitymację, będącą dokumentem przyznania Medalu im. Wincentego Witosa wręcza 
Ryszardowi Woźniakowi – Mirosław Maliszewski

Gratulacje od reprezentanta młodego pokolenia

Ryszard Woźniak podziękował za odznaczenie i gratulacje
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XXV Dzień Papryki w Potworowie

Jubileusz 
królowej warzyw
Już po raz 25. gmina Potworów uroczyście obchodziła Dzień Papryki. 
W niedzielę 6 sierpnia najpierw wspólną modlitwą, a następnie 
uczestnictwem w rodzinnym festynie, mieszkańcy gminy uhonorowali 
królową warzyw.

Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą w kościele parafi alnym pw. 
św. Doroty, celebrowaną w intencji 
producentów papryki i ich rodzin. 
Po mszy wszyscy udali się na miej-
scowy stadion, gdzie muzyką przy-
witała ich Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. Uczestników powitał Wójt 
Gminy Potworów Marek Klimek. 
Powiedział m.in.:

– Doczekaliśmy się jubileuszo-
wego Dnia Papryki w Potworowie. 
Dziękuję rolnikom za ich cięż-
ką pracę. Gmina od lat inwestuje 
w infrastrukturę, umożliwiając tym 
samym rozwój produkcji rolnej, 
w tym papryki. Na inwestycje po-
zyskujemy środki zewnętrzne i np. 
w tym roku będzie wybudowanych 
ok. 5 km dróg asfaltowych za kwo-
tę ponad 2,2 mln zł, z czego ponad 
1 mln zł to środki unijne. Trwa 
budowa ośrodka zdrowia za 
ok. 1,5 mln zł, budowa zaplecza 
w oczyszczalni ścieków i realizacja 
wielu innych zadań na terenie gmi-
ny. Złożyliśmy wniosek o środki 

zewnętrzne na budowę punktu od-
bioru odpadów komunalnych oraz 
na budowę oczyszczalni przydomo-
wych w Rdzowie. Dziękuję radnym 
gminy za współpracę, dziękuję 
władzom powiatu przysuskiego za 
wsparcie i wykonane inwestycje na 
terenie naszej gminy.

Producentom papryki z terenu 
gminy Potworów dobrych wyników 
produkcyjnych gratulowali Starosta 

Przysuski Marian Niemirski oraz 
obecni na uroczystości parlamen-
tarzyści. List gratulacyjny przysłał 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Najlepszym producentom wręczo-
no dyplomy uznania.

Biorący udział w uroczystości 
wysłuchali koncertu Nauczyciel-
skiego Chóru Canto z Przysuchy, 
gorąco oklaskiwali też występy lo-
kalnych grup artystycznych. Rów-
nocześnie prezentację na temat 
bezpieczeństwa prowadzili poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji, z dziećmi bawili się harce-
rze z Komendy Powiatowej ZHP, 
a całości towarzyszyły wystawy 
wielu asortymentów niezbędnych 
w uprawie papryki.

XXV Dzień Papryki w Potwo-
rowie zakończył koncert artystów 
polskiej estrady: ELENI, kabaretu 
„My z Kopydłowa, zespołów: Ska-
ner, Classic, Gold Music oraz pokaz 
sztucznych ogni.

 Opracowanie: Agata Mazur
Zdjęcia: Jacek Lombarski

XXV Dzień Papryki w Potworowie otworzył 
wójt gminy Potworów Marek Klimek

Wśród gości byli posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Robert Telus, Wojciech Skurkiewicz, Robert Mordak, Leszek Ruszczyk oraz 
Ewa Markowska-Bzducha z Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele ra-
domskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, organizacji producenckich, KRUS, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
współorganizatora Dnia Papryki – Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zrzeszenia Producentów Papryki RP, samorządowych władz 
powiatu przysuskiego i ościennych gmin, policji i wojska

Najlepsi producenci papryki otrzymali dyplomy uznania

Jako pierwsza wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Potworowa

Regionalne potrawy, w tym na bazie papryki, prezentowały członkinie miejscowych stowarzy-
szeń. Obok widocznych na zdjęciu swoje stoiska miały też m.in. „Kobiety kreatywne z Rdzowa”, 
„Długowianki”, Stowarzyszenie „Wirowianki” i Zrzeszenie Producentów Papryki RP

Mieszkańcy gminy całymi rodzinami uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Papryki Na estradzie wystąpił Nauczycielski Chór Canto 
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I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży :

1. Nieruchomość rolna niezabudowana, 
oznaczona Nr działki 42/2 o pow. 0,85 ha 
położona w obrębie geodezyjnym Brzustów 
– KW Nr RA1K/00031804/0. 
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
1.1. Teren przedmiotowej nieruchomości nie 
jest objęty ustaleniami żadnego obowiązują-
cego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka znaj-
duje się w części 100m od drogi gminnej na 

terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

w pozostałej części na terenach rolnych i leśnych.

Działka nieużytkowana. 
Działka położona jest przy drodze gminnej o na-
wierzchni asfaltowej w bezpośrednim sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz 
terenów rolnych. Uzbrojona w media : energia 
elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
1.2. Cena wywoławcza nieruchomości do 
przetargu wynosi 31.000,00 zł. (słownie zło-
tych: trzydzieści jeden tysięcy).
1.3. Wysokość wadium wynosi 3.100,00 zł. 
(słownie złotych: trzy tysiące sto).
1.4. Przetarg na działkę Nr 42/2 odbędzie 
się w dniu 20 września 2017r. o godz. 10.00,
w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 
przy ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 12.
1.5. Zbycie nieruchomości następuje w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego.

2. Nieruchomość rolna niezabudowana, 
oznaczona Nr działek 118 i nr 30 o łącznej 
powierzchni 0,92 ha położona w obrębie 
geodezyjnym Bąkowiec-wieś, – KW Nr 
RA1K/00062327/8. 
2.1. Teren przedmiotowej nieruchomości nie 
jest objęty ustaleniami żadnego obowiązują-
cego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka 
nr 118 znajduje się w części 100m od drogi 

wojewódzkiej na terenach zabudowy mieszka-
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niowo-usługowej, w pozostałej części na terenach 

rolnych, działka nr 30 – na terenach rolnych.

Działka nieużytkowana. 
Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej 
o nawierzchni asfaltowej w bezpośrednim są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 
oraz terenów rolnych. Uzbrojona w media: energia 
elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
2.2. Cena wywoławcza nieruchomości do prze-
targu wynosi 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzy-
dzieści tysięcy).
2.3. Wysokość wadium wynosi 3.000,00 zł. (słow-
nie złotych: trzy tysiące ) .
2.4. Przetarg na działki Nr 118 i Nr 30 odbędzie 
się w dniu 20 września 2017 o godz. 10.30, 
w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy 
ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 12.
2.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego.

3. Nieruchomość rolna niezabudowana, ozna-
czona Nr działek 343 i 344 o łącznej powierzchni 
0,46 ha położona w obrębie geodezyjnym Bąko-
wiec-wieś, – KW Nr RA1K/00062327/8. 
3.1. Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest 
objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” 
przedmiotowe działki znajdują się 

.
Działka nieużytkowana. 
3.2. Cena wywoławcza nieruchomości do prze-
targu wynosi 3.000,00 zł. (słownie złotych: trzy 
tysiące).
3.3. Wysokość wadium wynosi 300,00 zł. (słownie 
złotych: trzysta).
3.4. Przetarg na działki Nr 343 i Nr 344 odbędzie 
się w dniu 20 września 2017 r. o godz. 11.00, 
w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy 
ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 12.
3.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego.

II. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek zł.

III. 1. Wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny 
wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy 
Garbatka-Letnisko w Banku Spółdzielczym Zwoleń 
Oddział Garbatka 
Nr 67 91570002 0040 0400 0257 0019, do dnia 
14 września 2017 r., decyduje data uznania na ra-
chunku Organizatora Przetargu, z podaniem numeru 
i miejsca położenia działki. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwroto-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

IV. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które 
łącznie spełniają warunki określone w ustawie z 
dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego.
Jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba lub 
inny podmiot niebędący rolnikiem indywidualnym, 
musi posiadać zgodę Prezesa Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych (od 01.09.2017r. – Dyrektora General-
nego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa),wy-
rażoną w drodze decyzji administracyjnej.

V. 1. Zgłoszenie do udziału w przetargu wraz 
z dokumentami wymienionymi w punkcie VI 
należy składać w kopertach zapieczętowanych 
z umieszczonym napisem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu na sprzedaż działki nr 
…. położonej w miejscowości …………….” 
osobiście lub listownie w siedzibie Urzędu Gminy 
Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26-930 
Garbatka-Letnisko, pok. Nr 15, (sekretariat) w ter-
minie do dnia 14 września 2017 r. do godz. 15.00, 
decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
2. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie podana do publicznej wia-
domości po sprawdzeniu zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów niezwłocznie, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy oraz poprzez 
umieszczenie na stronach internetowych Gminy do 
dnia 19 września 2017 r.

VI. Rolnik indywidualny spełniający ww. warunki 
oraz zainteresowany udziałem w przetargu, po-
winien w wymaganym terminie i miejscu złożyć 
następujące dokumenty:
1. Dowód wpłaty wadium,
2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego przez okres 5 lat poświadczone 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
3. Oświadczenie zbiorcze o posiadanej powierzchni 
użytków rolnych oraz miejscu położenia nierucho-
mości rolnych, jeśli gospodarstwo rolne położone 
jest w więcej niż jednej gminie.
4. Oświadczenie o posiadanej powierzchni użytków 
rolnych, odrębne dla każdej gminy, na terenie któ-
rej nieruchomości rolne są położone, poświadczone 
przez wójta/burmistrza, prezydenta miasta/.
5. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych 
wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych przez oferenta.
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu 
na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na te-
renie gminy, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego. 
7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych przez
Gminę Garbatka-Letnisko w związku z przetargiem 
na sprzedaż nieruchomości. 
8. W przypadku małżonków nieposiadających roz-
dzielności majątkowej, do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga lub 
przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugie-
go współmałżonka o wyrażeniu zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości ze środków pochodzących 
ze wspólnego majątku. 
9. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące 
umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępu-
jącego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą 
być przedłożone w formie oryginału, lub kserokopie 
potwierdzone notarialnie.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie w wymaganym terminie wadium.
2. Złożenie w wymaganym terminie zgłoszenia 
do udziału w przetargu wraz z wymaganymi do-
kumentami.
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu oso-
bistego.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca 
nieruchomości jest zobowiązana do zawarcia 
umowy notarialnej i wpłacenia ceny nabycia 
(pomniejszonej o wpłacone wadium) przed 
zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy 
notarialnej ponosi nabywca.

X. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę 
nieruchomości wyłonionego w wyniku przetar-
gu o miejscu i terminie zawarcia umowy no-
tarialnej w terminie 21 dni od daty zamknięcia 
przetargu. 

XI. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zastrzega 
sobie prawo odwołania ogłoszonego przetar-
gu z ważnych powodów z podaniem informacji 
o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. 

XII. Wybór formy przetargu jako przetargu ust-
nego ograniczonego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów dot. obrotu nieruchomościami. 
Warunki przetargowe mogą być spełnione 
tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, 
które są podmiotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów 
art. 2a ust 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016r poz. 2052 ze zm.), tj. rolnikami 
indywidualnymi.

XIII. Dodatkowych informacji dotyczących 
przedmiotowych nieruchomości można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko przy 
ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 10, tel. 48 6210194 
wew. 19 w godz. 8.00–15.00 oraz na stronie in-
ternetowej gminy www.garbatkaletnisko.pl. 

Garbatka-Letnisko, dnia 27 lipca 2017 r. 

WÓJT GMINY
/-/ROBERT KOWALCZYK
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100 lat ma OSP w Bartodziejach

Uroczysty 
apel druhów
W niedzielę 6 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 100-lecia 
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach. 
Z tej okazji druhów odwiedziło wielu znamienitych gości. 
Jednostka otrzymała nowy sztandar.

Obchody 100-lecia działalności 
bartodziejskiej OSP rozpoczęła 
msza św. w kościele parafi alnym, 
w Lisowie, podczas której ks. pro-
boszcz Czesław Sobolewski doko-
nał poświęcenia nowego sztandaru 
jednostki. Następnie wszyscy udali 
się do strażnicy w Bartodziejach na 
uroczysty apel. Licznie zgromadzo-
nych gości powitał narrator uro-
czystości – st. kpt. Konrad Neska. 
Dowódca apelu dh Waldemar Wój-
towicz złożył meldunek o gotowo-
ści do apelu wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP województwa mazowiec-
kiego Zbigniewowi Gołąbkowi.

Po podniesieniu na maszt fl agi 
państwowej i odegraniu hymnu 
państwowego, Wojciech Ćwierz 
– kronikarz OSP w Bartodziejach 
przybliżył zgromadzonym historię 
bartodziejskiej jednostki. 

Po tym wystąpieniu odbyła się 
ceremonia przekazania nowego 
sztandaru dla OSP Bartodzieje. 
Sztandar z rąk ks. Czesława So-
bolewskiego przejął dh. Zbigniew 
Gołąbek i przekazał prezesowi 
Zbigniewowi Marciniakowi, który 
z kolei przekazał go pocztowi sztan-
darowemu.

Obchody tak wyjątkowego ju-
bileuszu były okazją do wręczenia 
strażackich wyróżnień i podzięko-
wań. Złotym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa uhonorowany 
został sztandar OSP w Bartodzie-
jach. Kolejnym wyróżnieniem dla 
jednostki był medal „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego” wręczony 
przez przewodniczącą Teresę Bar-
tosiewicz.

Padło wiele słów uznania dla 
trudu strażackiej służby, życzeń 
pomyślności dla rodzin strażaków. 
Gratulacje z okazji jubileuszu, 
w imieniu samorządowych władz 

gminy Jastrzębia złożyła druhom 
wójt Elżbieta Zasada.

Po apelu odbył się rodzinny fe-
styn, na którym przed druhami 
i zgromadzonymi gośćmi wystąpił 
zespół ludowy Bartodziejaki.

Druhom z Bartodziej życzymy 
kolejnych 100 lat!

 Opracowanie strony: Hanna Jacobi
(Źródło: www.bartodzieje.pl) 

Wspólna fotografia strażaków i gości jubileuszowego apelu. Uczestniczyli w nim m.in.: Komendant Miejski PSP w Radomiu st. bryg. Sławomir Pod-
siadły, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Radomiu Paweł Tuzinek, honorowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Radomiu 
Andrzej Szczych, działacz samorządowy Bogumił Ferensztajn, przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Teresa Bartosiewicz, radny Powiatu 
Radomskiego Marian Wikło oraz gospodarze gminy Jastrzębia: wójt Elżbieta Zasada, radni gminy Jastrzębia z przewodniczym RG Józefem Tomal-
skim. A także: Dorota August dyrektor PSP w Bartodziejach, sołtys Bożena Kalbarczyk, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz reprezentanci 
jednostek OSP z Jastrzębi, Gorynia i Mąkos Starych

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego 
Zbigniew Gołąbek dokonuje ceremonii wręczenia prezesowi Zbigniewowi Marciniakowi nowego 
sztandaru dla OSP Bartodzieje

Za wsparcie i pomoc udzielaną strażakom dh Zbigniew Marciniak uhonorował pamiątkowymi statuetkami ks. proboszcza Czesława Sobolewskiego, wójta Gminy Jastrzębia Elżbietę Zasadę, 
przewodniczącą Rady Powiatu Radomskiego Teresę Bartosiewicz, druhów: Zbigniewa Gołąbka, Andrzeja Szczycha, Pawła Tuzinka, st. bryg. Sławomira Podsiadłego, bryg. Roberta Prokopa, radnego 
powiatu radomskiego Marina Wikłę, działacza samorządowego Bogumiła Ferensztajna, dyrektor PSP w Bartodziejach Dorotę August oraz Marka Ziętka

Zasłużeni druhowie zostali odznaczeni. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Zbigniew 
Marciniak – prezes OSP w Bartodziejach; srebrne medale: Mariusz Bulkowski i Krzysztof Kozłowski, 
brązowymi uhonorowano Marcina Drożdża, Andrzeja Żołądkiewicza, Grzegorza Markowskiego, 
Wojciecha Ćwierza i Grzegorza Kęskę. Odznakę wzorowego strażaka otrzymał dh Marcin Wieczorek.

Z kart historii
Historia straży ogniowej 

w Bartodziejach sięga czasów, 
gdy właścicielem bartodziej-
skiego majątku był Bolesław 
Maleszewski, senator, organiza-
tor miejscowej oświaty, funda-
tor kościelny i hojny darczyńca. 
W 1917r. straż w Bartodziejach 
jako jedna z pierwszych w regionie 
otrzymała sztandar. W okresie II 
wojny światowej, gdy Bartodzieje 
i sąsiednie miejscowości zostały 
wysiedlone, sztandar udało się 
ocalić dzięki ukryciu w wieży 
kościoła parafi alnego, w Lisowie. 
Przez wiele lat uchodził za za-

giniony i odnalazł się dopiero 
w latach 80. ubiegłego wieku.

Straż ogniowa w Bartodziejach 
wspierana była przez kolejnych wła-
ścicieli dóbr ziemskich. W 1918r. 
z inicjatywy Bolesława Janowskiego 
– pierwszego prezesa OSP w Barto-
dziejach, założona została straż w są-
siedniej wsi Lisów. Pod koniec lat 60. 
XX w. wybudowana została remiza 
dla bartodziejskiej jednostki.

W archiwum OSP Bartodzieje 
znajduje się „Książka Komendy 
Straży” zawierająca „Dziennik 
Czynności Straży”, w którym pro-
wadzona była ewidencja członków 

wraz ze wskazaniem ich funkcji. 
Według najstarszego wykazu oso-
bowego, pochodzącego z 1956r. do 
jednostki OSP w Bartodziejach na-
leżało 22 druhów, a komendantem 
był Jan Kęska.

Do końca lat 60. XX w. straż dys-
ponowała konnym beczkowozem 
i korzystała z siły pociągowej, której 
użyczali miejscowi rolnicy, człon-
kowie jednostki. Pierwszym pojaz-
dem, jaki otrzymała był samochód 
ŻUK. W 1979 roku pozyskała wóz 
bojowy marki STAR A26, który 
służył do roku 2007. Natomiast 
w 2006r. OSP w Bartodziejach otrzy-
mała samochód strażacki – IVECO 
Magirus Deutz. Jednostka dysponuje 
remizą, która w 2016 r. została wyre-
montowana. Obecnie liczy 10 czyn-

nych strażaków i 12 wspierających. 
Prezesem jest druh Zbigniew Mar-

ciniak, a naczelnikiem druh Zyg-
munt Wójtowicz.

Pamiątkowe zdjęcie strażaków OSP w Bartodziejach – maj 2001 roku
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 Gdzie w ostatnią niedzielę lipca spotkaliśmy wójta Gminy Wolanów Ada-
ma Gibałę? (z lewej). Otóż, jak przystało na włodarza gminy, uczestniczył 
w Gminnym Festynie w Wolanowie. Towarzyszył mu prezes Stowarzyszenia 
„Razem dla Radomki” Cezary Nowek. Obaj panowie zatrzymali się na dłużej 
przy stoisku Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” z Bie-
niędzic. A że obaj znani są z kultywowania lokalnych tradycji, nie wątpimy 
w to, że z apetytem spróbowali też serwowanych przez miejscowe gospodynie 
tradycyjnych potraw.

 O wspaniałej zabawie na festynie w Sieciechowie najlepiej świadczą miny 
przybyłych gości. Doskonały humor burmistrza Kozienic Tomasza Śmietanki 
zwrócił uwagę naszego fotoreportera.

 Gdzie Krym a gdzie Rzym? – pada pytanie w popularnym porzekadle. 
Okazuje się jednak, że współpraca nie ogranicza się do powiązań sąsiedzkich. 
Oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów Gminy Przyłęk i Stara Błot-
nica współdziałają np. na niwie kultury. Błotniczankom podczas lipcowego 
Festynu Rodzinnego „Przyłęk Nasza Ziemia” towarzyszyli Wojciech Szmajda 
– przewodniczący RG w Przyłęku (z prawej) i „Grabowianki”, gdyż one re-
prezentowały nadwiślańską gminę na dorocznym festiwalu w Starej Błotnicy. 
Szczegółów tej współpracy ciekawi byli także (z lewej): Mirosław Madejski 
– radny powiatu zwoleńskiego, Zbigniew Gołąbek radny woj. mazowieckiego 
i Arkadiusz Sulima – wicestarosta zwoleński.

 W corocznych uroczysto-
ściach upamiętniających pa-
cyfikację Gałek uczestniczą 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Gielniowie i mieszkańcy. Od 
lewej: wójt Władysław Czarnec-
ki, Aneta Poździał, autorka pracy 
poświęconej majorowi Hubalowi, 
napisanej w oparciu o wspomnie-
nia swojej rodziny i mieszkańców 
Gałek, przewodniczący Rady 
Gminy Radosław Stachecki i se-
kretarz UG Maciej Stoliński. 

 Starosta Przysuski Marian Nie-
mirski (z prawej) i Józef Cytryniak 
dyrektor radomskiego oddziału 
Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego towarzyszyli wójtowi 
Gminy Potworów Markowi Klim-
kowi (pierwszy na planie) podczas 
ofi cjalnego otwarcia XXV Dnia Pa-
pryki w Potworowie. Panowie nie 
tylko zabierając głos chwalili wójta 
za sprawne kierowanie gminą, która 
papryką słynie, ale jak widać na zdję-
ciu, wspierali włodarza Potworowa, 
tworząc mocną „tylną straż”. 

 Na XVI Święto Żelaza i Stali w Chlewiskach przybyli po-
słowie na Sejm RP: Wojciech Skurkiewicz (PiS) (z prawej) 
i Leszek Ruszczyk (PO). Serdecznie parlamentarzystów powitał 
gospodarz wydarzenia wójt Gminy Chlewiska Waldemar So-
wiński (na pierwszym planie z lewej). Posłowie, których partie, 
jak wiemy, prowadzą ze sobą ostrą walkę, w Chlewiskach zgod-
nie reprezentowali polski parlament. Cóż, święto to święto, 
a w Chlewiskach przecież wójt hołduje żelaznej zasadzie: tra-
dycje żelaza i stali świętujemy wspólnie i godnie! 

 …i to u pięknych pań. 
Agnieszka M. Węgrzecka, 
radna powiatu lipskiego, 
zachwala koleżance fotkę 
z ostatniej strony TR. Mamy 
też zaproszenie na dożynki.

 Niepokój na twarzach Mariana 
Zbigniewa Czerskiego wójta gminy 
Sieciechów i Kazimierza Mastalerza 
przewodniczącego Rady Gminy, pod-
czas trzeciej już imprezy „Dni Gminy 
Sieciechów”, powodowała jedynie po-
goda. Czy wystarczy słońca do koń-
ca festynu? O program nie martwili 
się, wszystko było zapięte na ostatni 
guzik.

Tradycje lubią, jak mało kto

Pamięć 
zobowiązuje

Zaniepokojeni?

W doskonałym humorze

Żelazne zasady Wójta

Przyłęk – Błotnica

Wójt z dobrym 
wsparciem

Mamy 
wzięcie...


