
n
r
  1

3
8

 •
 R

A
D

O
M

 •
 2

9
.X

I.
 2

0
1
7

g
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

  WORD pierwszakom 
z Grabowa n. Pilicą    2

 Wybieramy najlepszych!    2

 90-lecie Wodociągów 
Miejskich w Radomiu    3

 Choinka na Bielawach   6

 Po(d)glądy   8

IS
S

N
 1

5
0
8
-0

9
2
7

POMYSŁY 

WARTE 470 MLN ZŁ

SPRAWDŹ JAK DOSTAĆ 

DOFINANSOWANIE
czytaj na str. 

Ł

STAĆ 

na str.
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IX Festiwal Produktów Regionalnych: 

Smaki Jesieni
Po październikowym słonecznym babim lecie i krótkim, urokliwym okresie złociejących liści, nadcho-
dzą listopadowe słoty, chłody i wichury. Posępna aura późnej jesieni sprzyja rozmyślaniom i melan-
cholii. Polska tradycja, w tym obrzędy i zwyczaje wsi ziemi mazowieckiej i radomskiej dowodzą, że 
gromadząc zapasy na zimę, też możemy znaleźć czas na radosny i smakowity odpoczynek. 

Potwierdza to doroczny Festiwal 
Produktów Regionalnych w Zwo-
leniu, organizowany przy wsparciu 
funduszy unijnych przez Lokalną 
Grupę Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”, współ-
działającą z samorządami gmin. 
18 listopada, już po raz 9., zo-
stał on zorganizowany w Zespo-
le Szkół Rolniczo-Technicznych
w Zwoleniu. Imprezę otworzyli i po-
witali 350 uczestników – Zbigniew 
Buczma Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia „Dziedzictwo i Rozwój” wraz 
z Arosławem Jakóbikiem, dyrekto-

rem zwoleńskiej „Rolniczówki”. Im-
prezę prowadziły panie z biura LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój” – Justyna 
Nowicka oraz Iwona Sałek. 

Członkowie zespołów ludowych, 
przedstawiając tradycje kulturalne 
i kulinarne poprzez ciekawe zaprezen-
towanie „Małych Ojczyzn” i programy 
artystyczne, a także przez gustownie 
przygotowane stoiska, zapełnione 
mnogością tradycyjnych potraw, 
przypomnieli uczestnikom dawne 
jesienne tradycje kulturowe i zwyczaje 
żywieniowe. To, co przygotowali, oce-
nili jurorzy dwu konkursów. 

 Konkurs pod nazwą „Stoisko 
miłe dla oczu” rozstrzygała komi-
sja z ZSR-T w Zwoleniu w składzie: 
dyrektor Arosław Jakóbik (przewod-
niczący), wicedyrektor Aneta Knieć 
i nauczyciel Ryszard Maraszkiewicz. 
Jurorzy odwiedzili wszystkie stoiska, 
oglądając wystrój i degustując wy-
brane przez siebie potrawy. Przyzna-
li trzy nagrody i dwa wyróżnienia. 
Zwyciężył Zespół „Sobótka” z Czar-

nolasu (gm. Policzna). II miejsce 
zajął Zespół „Piątkowy Stok” 
(gm. Zwoleń), a III – Zespół 
„Półborzanki” z Augustowa (gm. 
Pionki). Wyróżnienia otrzymały 
Zespoły „Raz na ludowo” z Lesio-
wa (gm. Jastrzębia) i „Korzenie” 
z Łaguszowa (gm. Przyłęk). 

Jurorki konkursu pn. „Tra-
dycyjna szarlotka – przepis na 
jesień?”, panie z Grupy Kobiet 
Kreatywnych: Iwona Baran-Drą-
żyk, Ewa Bielecka, Iwona Nędzi 
i Katarzyna Macewicz, uznały za 
bezkonkurencyjną szarlotkę wy-
czarowaną przez Zespół „Gozdo-
wianki” (gmina Gózd). II nagro-
dę przyznały KGW „Kukułki” ze 
wsi Bartodzieje (gmina Tczów), 
III – Zespołowi ,,ALEBABKI” 
(gm. Jedlnia-Letnisko). Wyróż-
nienia stały się udziałem „Kaza-
nowianek znad Iłżanki” (gm. Ka-
zanów) oraz Zespołu „PO CO CI 
TO” z Wielgiego (gm. Ciepielów).

 (ciąg dalszy na stronach 4-5)

Prezes Zbigniew Buczma (z lewej) i dyrektor Arosław Jakóbik podczas otwarcia 
IX Festiwalu Produktów Regionalnych

Imprezę prowadziły Justyna Nowicka (z lewej) i Iwona Sałek 
z biura LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

Fragment widowni. W pierwszym rzędzie (od prawej): Elżbieta Zasada i Paweł Dziewit – 
wójtowie gmin Jastrzębia i Gózd oraz Dorota Stępień – sekretarz gminy Tczów

Oklaskami powitano werdykt komisji konkursu „Stoisko miłe dla oczu”. Od lewej: Edyta Sulima 
sekretarz powiatu zwoleńskiego, Edward Rybak przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Ada-
miec wójt gminy Policzna, Paweł Sobieszek przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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AKTUALNOŚCI

Jesteśmy wiodącym dostawcą opakowań dla przemysłu 
mięsnego, od prawie 30 lat pozostajemy w ścisłej czołówce 
producentów siatek wędliniarskich oraz osłonek tekstylnych 
na rynkach całego świata. Dostarczamy produkty do ponad 
1200 zakładów mięsnych i hurtowni w Polsce. Za granicą na-
sze produkty dostępne są poprzez sieć ponad 100 dystrybu-
torów. Jesteśmy obecni w Europie, Azji, Ameryce Północnej 
i Południowej Afryce oraz Australii. 

W związku z rozwojem obecnie poszukujemy osób 
na stanowisko:

OPERATOR MASZYNY OVERLOCK
(PRACOWNIK SZWALNI):

(miejsce pracy: Radom)

Opis stanowiska:
Szycie osłonek tekstylnych Viscofl ex 

na maszynie typu overlock,

Wymagania:
Doświadczenie w szyciu 

Mile widziane umiejętność pracy na maszynie overlock
Zdolności manualne

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Świadczenia socjalne
Dofi nansowany multikarnet do korzystania z obiektów 

sportowych i rekreacyjnych.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres 
e-mail: hr@nomax.pl.

Kontakt telefoniczny: 509-681-027.

Wybieramy najlepszych!

Ruszyła kolejna, VII edycja Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. 
Jest to okazja do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyj-
nych przedsięwzięć i rozwiązań.

 Celem konkursu jest wyróżnie-
nie produktów, fi rm oraz gospo-
darstw rolnych, mających siedzibę 
na terenie powiatu radomskiego, 
osiągających najlepsze wyniki go-
spodarcze i ekonomiczne w 2017 
roku. 

Współzawodnictwo odbywa się 
w pięciu kategoriach: Mała Firma 
Roku (zatrudniająca mniej niż 30 
pracowników), Firma Roku (za-
trudniająca 30 i więcej pracow-
ników), Produkt Roku, Małe Go-

spodarstwo Rolne (powierzchnia 
mniej niż 20 ha) oraz Gospodar-
stwo Rolne (powierzchnia 20 ha 
i powyżej). Kandydaci do poszcze-
gólnych kategorii muszą spełniać 
warunki określone w Regulaminie 
Konkursu zatwierdzonym przez 
Zarząd Powiatu Radomskiego.

Wnioski z ankietami zgłosze-
niowymi wraz z regulaminem 
dostępne są na stronie www.ra-
dompowiat.pl, od 27 listopada 
2017 r. do 5 stycznia 2018 r. oraz 

w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Radomiu. Kompletną dokumen-
tację można składać osobiście, bądź 
przesyłać pocztą pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Radomiu, 
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 
26-600 Radom. pok. 108.

Uroczyste podsumowanie i wrę-
czenie nagród odbędzie się 2 marca 
2018 r. w Sali Koncertowej Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Oskara Kol-
berga w Radomiu.

 Mateusz Pijarski

www.word.radom.pl

WORD pierwszakom 
z Grabowa n. Pilicą
We wrześniu blisko 50 tysięcy dzieci z Mazowsza rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. To właśnie 
z myślą o nich samorząd województwa mazowieckiego, wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu 
drogowego oraz Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przygotował kampanię 
społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – wyprawka dla pierwszoklasistów”.

Tym razem ekipa WORD Radom 
zawitała do szkoły podstawowej 
w Grabowie nad Pilicą.

Zbigniew Mazurkiewicz, za-
stępca dyrektora WORD Radom, 
w możliwie najprzystępniejszy dla 
maluchów sposób wprowadził ich 
w temat bezpieczeństwa na drodze. 
Prelekcja o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym dla siedmiolatków 
to niemałe wyzwanie dla organi-
zatorów. Nie jest to audytorium, 
którego uwagę łatwo jest skupić. 
Tutaj jednak pomógł krótki fi lm 
edukacyjny. Niemałym talentem, 
a zapewne i doświadczeniem 
w potyczkach z taką publiczno-
ścią, wykazała się Małgorzata Wa-
laszek, na co dzień egzaminator 
w radomskim WORD-zie. Dzięki 
niej maluchy nie tylko słuchały, ale 
i aktywnie uczestniczyły w wykła-
dzie. Ręce uniesione w górę, jak na 
najciekawszej lekcji, tworzyły las 
nad głowami maluchów. Każdy 
chciał odpowiedzieć na zadawane 
pytania, albo dopełnić odpowiedź 
poprzedniego dziecka. 

Na sali było również sporo rodzi-
ców, którzy przyszli odebrać swoje 
pociechy po skończonych lekcjach. 
Małgorzata Walaszek część wykła-

du skierowała właśnie do nich przy-
pominając, że to właśnie na nich 
spoczywa obowiązek przypilno-
wania, aby otrzymane odblaski nie 

leżały w szufl adzie, ale stosowane 
były zgodnie z przeznaczenie, czyli 
założone na rękę lub przyczepione 
do plecaka.

„Wyprawka dla pierwszoklasi-
stów” to kontynuacja prowadzonej 
od 2014 r. kampanii społecznej sa-
morządu Mazowsza – „Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny”. Dzięki 
niej kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
z naszego województwa zostało wy-
posażonych w elementy odblaskowe.

 JaL

Każdy uczeń dostał wyprawkę

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania Małgorzaty Walaszek



390 LAT WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU

Ruszyła największa inwestycja w historii
Na kończący się 2017 rok przypadł jubileusz 90-lecia Wodociągów Miejskich w Radomiu. Pierwsza woda z centralnego 
wodociągu Radomia popłynęła 21 marca 1927 roku. Jubileusz jest obchodzony w okresie inwestycyjnej prosperity.

Ruszyła właśnie największa in-
westycja w historii miejskiej spół-
ki wodociągowej, a od ubiegłego 
roku, w ramach unijnego programu 
LIFE, realizowany jest projekt o do-
fi nansowaniu wartości kilkunastu 
mln zł, nazywany „RadomKlima”. 
Jego zamierzeniem jest wdrażanie 
zadań przeciwdziałających nega-
tywnym skutkom zmian klima-
tycznych w środowisku miejskim, 
poprzez spowolnianie przepływu 
wód opadowych i roztopowych 
oraz gromadzenie ich w zbiorni-
kach powierzchniowych. 

 W umowie dotyczącej najwięk-
szego projektu, podpisanej 17 li-
stopada w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie, chodzi o dofi nansowa-
nie wdrażania III etapu modernizacji 
i rozbudowy gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie aglomeracji Radom. 
Koszt netto nowego projektu wyno-
si 304 mln zł (brutto 372 mln zł), 
a wartość realizowanej za pośred-
nictwem NFOŚiGW dotacji unijnej 
– 192 324 840,33 PLN. 

22 listopada odbyła się z udzia-
łem prezydenta Radomia Radosła-
wa Witkowskiego prezentacja przez 
Zarząd Wodociągów Miejskich, re-
prezentowany przez prezesa Lesz-
ka Trzeciaka oraz wiceprezesów: 
Pawła Olszewskiego i Jakuba Ko-
leckiego, III etapu projektu inwe-
stycyjnego, w nawiązaniu do dwu 
poprzednich, a następnego dnia 
w Wilii Cyganeria koncert z okazji 
jubileuszu 90-lecia Wodociągów. 
Były należne gratulacje, odznaczenia 
i przypomnienie osiągnięć w całej 
historii radomskich wodociągów, ze 
szczególnym uwzględnieniem okre-

su przypadającego na realizację dwu 
poprzednich etapów modernizacji 
i rozbudowy gospodarki wodno-
-ściekowej oraz zakończonych suk-
cesem starań o uzyskanie wsparcia 
unijnego dla etapu III przedsięwzię-
cia, obejmującego okres do 2022 
roku włącznie. 

Z przedstawionej na spotkaniu 
w Urzędzie Miejskim przez Da-
wida Zwierzyka, z-cę kierownika 
Działu Zarządzania Funduszami 
Unijnymi Wodociągów Miejskich, 
prezentacji wizualnej wynika, 
że wartość netto zrealizowanego 
I etapu modernizacji i rozbudowy 
gospodarki wodno-ściekowej wy-
nosi 209 mln zł, wydanych głów-
nie na modernizację bądź budowę 
75 km sieci wodno-kanalizacyjnej, 
II etapu – 249 mln zł (167 km sieci), 
a rozpoczynanego III – 304 mln zł 
(211 km sieci). Najnowszy projekt 
obejmuje 217 zadań inwestycyj-
nych, realizowanych w kilkunastu 
dzielnicach Radomia.

– To historyczny sukces w po-
zyskiwaniu unijnych funduszy 
dla Radomia, a państwo jesteście 
bohaterami tych starań. Dzięki 

wi Skurkiewiczowi, angażującemu 
się szczególnie mocno.

W uroczystości jubileuszu 90-le-
cia uczestniczyli parlamentarzy-
ści, władze samorządowe miasta 
Radomia, Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Izby Gospodarczej 
„Wodociągi Polskie”, Izby Przemy-
słowo-Handlowej Ziemi Radom-
skiej oraz wielu innych jednostek 
i fi rm współpracujących z jubilatem. 
Gwiazdą wieczoru był zespół VOX. 
Gratulacje w imieniu Jubilatów 
przyjmował prezes Leszek Trzeciak. 
Wodociągi Miejskie w Radomiu 
i prezes Trzeciak zostali uhonoro-
wani prestiżowym Pamiątkowym 
Medalem PRO MASOVIA. 

Prezes Trzeciak, przypominając 
sukcesy Wodociągów Miejskich 
w modernizacji i rozbudowie go-
spodarki wodno-ściekowej Ra-
domia powiedział m.in.: – 190 
milionów złotych na 90-lecie Wo-
dociągów Miejskich w Radomiu. 
Dostajemy dotację wielkiej warto-
ści na modernizację sieci wodno-
-kanalizacyjnej, w tym tej wysłu-
żonej, w centrum miasta. 

Pod względem wielkości wspar-
cia unijnego dla projektów reali-
zowanych w ramach programu 
„Infrastruktura i środowisko” 
i Funduszu Spójności, ukierunko-
wanych na modernizację i rozbu-
dowę sieci wodno-kanalizacyjnej, 
Radom od kilkunastu lat zajmuje 
trzecią lokatę wśród największych 
aglomeracji miejskich w Polsce, 
po Warszawie i Poznaniu. Dzięki 
tej formie pomocy unijnej, w mie-
ście dotychczas wymieniono 240 
km sieci podziemnej. Zmienił się 
gruntownie także stan nawierzch-
ni, chodników i oświetlenia ulic, 
na których prowadzono roboty 
inwestycyjne. Modernizacji i roz-
budowie została również poddana 
oczyszczania ścieków w Lesiowie, 
w celu unowocześnienia procesu 
obróbki nieczystości i prawidło-
wego zagospodarowania osadów 
ściekowych. Przykładem zmian są 
nowoczesne komory fermentacyjne 
oraz Instalacja Gospodarki Osado-
wej z biogazownią.

Jeżeli chodzi o III etap, to ro-
boty zostały rozpoczęte jeszcze 
przed podpisaniem umowy, przy 
wykorzystaniu środków własnych 
Wodociągów Miejskich. Prowa-
dzone są m.in. w ulicach: por. Ro-
gozińskiego „Ostrego”, Okrężnej, 
Drzymały i Ludwinowskiej. Trwają 
przygotowania do rozpoczęcia ro-
bót już w grudniu w ulicy Struga 
(w skojarzeniu z budową Radom-
skiego Centrum Sportu). W przy-
szłym roku będą prowadzone m.in. 
w ulicach: Wernera, Wolanowskiej, 
Zubrzyckiego, Tochtermanna, 
Krakowskiej, Zbrowskiego, Szkla-
nej, Kolberga, Kośnej, Granicz-
nej i Folwarcznej. W 2019 roku 
przewidziane są m.in. w ulicach: 
Narutowicza i 25 Czerwca. Na tej 
ostatniej ulicy, dopiero po oddaniu 
do użytku odcinka trasy N-S. Już 
choćby ta wstępna wyliczanka po-
zwala zorientować się w skali tego 
wielkiego przedsięwzięcia. 

 (M.K.)

tej ogromnej inwestycji będziemy 
mieli w naszym mieście jeszcze 
lepszą wodę i zmniejszy się awa-
ryjność jej dostarczania mieszkań-
com. Włączymy do sieci wodno-
-kanalizacyjnej kolejne dzielnice 
Radomia… Dziękuję wszystkim, 
w tym parlamentarzystom, radnym 
i społecznikom, którzy pomagali 
w staraniach o unijne wsparcie tego 
projektu – powiedział prezydent 
Radosław Witkowski, przed wrę-
czeniem podziękowań zaproszo-

nym pracownikom Wodociągów 
Miejskich. 

Prezes Leszek Trzeciak, od 25 lat 
zarządzający Wodociągami Miejski-
mi, powiedział m.in.: – Przed laty, 
gdy zaczynaliśmy etap pierwszy 
i drugi, zwracałem się o pomoc do 
pana posła Radosława Witkowskie-
go, wówczas przedstawiciela partii 
rządzącej, teraz – taka kolej rzeczy – 
rozmawiałem z parlamentarzystami 
PiS. Chciałem im serdecznie podzię-
kować, głównie posłowi Wojciecho-

Zarząd i grupa wyróżniających się pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu podczas 
spotkania z prezydentem Radosławem Witkowskim

Prezes Leszek Trzeciak prezentuje umowę podpisa-
ną w Warszawie z Zarządem Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prezydent Witkowski honoruje panie z Działu Zarządzania Funduszami Unijnymi Wodociągów Miejskich

Prezent przekazany przez prezydenta Radosława Witkowskiego Jubilatom na ręce prezesa 
Leszka Trzeciaka, to pamiątkowy obraz

Widownia jubileuszowego koncertu

Gwiazdą jubileuszowego wieczoru był Zespół VOX

Siedziba Wodociągów Miejskich przy ul. Filtrowej 4
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SMAKI 
JESIENI 
czyli wyśmienite, 
tradycyjne potrawy, 
pieśni i tańce
Koła Gospodyń Wiejskich, ludowe zespoły artystyczne, samorządowcy z tere-
nu powiatu zwoleńskiego, niektórych gmin powiatu radomskiego i lipskiego, 
członkowie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” oraz przedstawiciele innych instytucji 
i organizacji, z zadowoleniem przyjęli wiadomość, że po prawie dwu latach 
przerwy, Festiwal Produktów Regionalnych znowu znalazł się na liście inicjatyw 
Stowarzyszenia, realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, uzyskując 
unijne wsparcie fi nansowe.

Zadowolenie z takiego ob-
rotu sprawy wyraził Prezes 
Zarządu Zbigniew Buczma, 
otwierając „Smaki Jesieni” 
i witając licznie przybyłych 
gości. W atmosferze zadowo-
lenia realizowali organizato-
rzy i uczestnicy tematy skła-
dające się na całość imprezy, 
poczynając od wprowadze-
nia, omawiającego tradycje 
i zwyczaje związane z okre-
sem jesiennym na wsi oraz 
autoprezentacji stoisk z po-
trawami regionalnymi. Jedni, 
jak na przykład członkinie 
zespołu „Raz na ludowo” 
z Lesiowa posłużyli się 
piosenką i wierszowanym 
tekstem, inni wyliczanką 
tradycyjnych potraw lub 
dotychczasowych sukcesów 
zespołów, a jeszcze inni – 
podaniem nazwisk znanych 
osób, towarzyszących repre-
zentacjom gmin. Duże poru-
szenie wzbudziły odwiedzi-
ny kramów przez jurorów 
konkursu „Stoisko miłe dla 
oczu”. Skądinąd, bogactwo 
eksponowanych potraw 
tradycyjnych oraz wystrój 
i dekoracje stoisk były tak 
ciekawe i różnorodne, że 
każde kwalifi kowało się do 
jakiejś nagrody. I rzeczywi-
ście, zostało przez jurorów 
docenione. Każdy zespół 
był honorowany dyploma-
mi i nagrodami rzeczowymi 
użytecznymi dla dalszej dzia-
łalności. Wszystkie nagrody 
ufundowało Stowarzyszenie 
LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 
w Zwoleniu.

Laureat I nagrody – po-
pularny Zespół „Sobótka” 
z Czarnolasu wystawił aż 25 
różnych potraw. Kierownicz-
ka Stanisława Baran i inne 
panie proponowały komisji: 
wędlinę swojską z królika, 

babeczkę dyniową, pączki 
kładzione, pierogi pieczone 
z buraka cukrowego, leczo 
i kilkanaście innych atrakcyj-
nych dań. Nastrój stworzył 
zespół muzyczny, a obecność 
wójta Tomasza Adamca też 
miała pozytywny wpływ na 
odbiór. 

Zdobywca II nagrody – 
bardzo żywotny Zespół „Piąt-
kowy Stok” z Pałek działa od 
4 lat. Liczy 14 członków, w 
tym 4 panów. Też przygoto-
wał ponad 20 potraw m.in. 
kluchy babuchy, pazibrodę, 
białą kiełbasę w piwie oraz 
pierogi z kapusty, mięsa 
i grzybów. Jego kierowniczką 
jest Bernadetta Woźniak. Po-
czątkowo zespołowi towarzy-
szyli przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Sobieszek 
i wielu radnych. Pani bur-
mistrz Zwolenia Bogusława 
Jaworska i wiceburmistrz 
Włodzimierz Kabus po po-
wrocie z wyjazdu służbowe-
go, pozostali z laureatami i ich 
gośćmi do fi niszu imprezy. 

– Duszą „Półborzanek” 
z Augustowa, laureatek III 
nagrody, jest Agnieszka 
Sztobryn. Działalnością ze-
społu bardzo wspiera Koło 
Gospodyń Wiejskich. Jego 
członkinie pomagały ofi arnie 
w przygotowaniu wiejskiego 
stołu na Festiwal – napisała 
na stronie internetowej gmi-
ny Pionki, Grażyna Rojek – 
kierowniczka sekretariatu tej 
gminy. Skorzystaliśmy z paru 
fotek jej autorstwa. Dzięku-
jemy! Na Festiwalu towarzy-
szyli laureatkom wójt gminy 
Mirosław Ziółek z małżonką 
i radni. 

Zespół „Raz na ludowo” 
z Lesiowa otrzymał wyróż-
nienie. Towarzyszyła mu 
od początku Elżbieta Zasa-

da – wójt gminy Jastrzębia, 
przewodniczący Rady Józef 
Tomalski i sekretarz gminy 
Małgorzata Szczepanik. To 
stosunkowo młoda forma-
cja, zespół powstał w 2012 r. 
w ramach Stowarzyszenia 
„Razem dla Jutra”, mającego 
siedzibę w tutejszej szko-
le, której dyrektor Dorota 
Swend mocno wspiera ich 
działalność i służy pomo-
cą. Zespół liczy kilkanaście 
mocno zaangażowanych 
osób, a nieformalnymi lider-
kami są panie: Teresa Pikie-
wicz i Alina Bujak.

 Kierowany przez ambitną 
Marię Janaczek Zespół „Ko-
rzenie” z Łaguszowa miał 
silne wsparcie ze strony do-
świadczonego regionalisty – 
wójta gminy Przyłęk Maria-
na Kuś i przewodniczącego 
Rady Wojciecha Szmajdy, 
udzielającego się nie tylko 
w rodzinnym Grabowie nad 
Wisłą. Za suto zastawionym 
stołem, obok pani Janaczek 
stanęła Krystyna Krajew-
ska, też solistka „Korzeni”. 
W gminie Przyłęk tradycyj-
ne wiejskie potrawy, pieśni 
i tańce utrwala i popularyzu-
je już pięć zespołów folklo-
rystycznych, przynależnych 
do LGD i mocno wspiera-
nych przez samorząd gminy. 
W tym roku szansa zapre-
zentowania się stanęła przed 
zespołem „Korzenie”. Jego 
stoisko otrzymało wyróż-
nienie.

Jurorki orzekły, że szar-
lotka „Gozdowianek” była 
bezkonkurencyjna. Kierow-
niczka zespołu Janina Bekier 
uchyliła rąbka tajemnicy 
mówiąc, że była ona upie-
czona tuż przed wyjazdem 
na Festiwal. Jest to zasługa 
Aleksandry Lesisz. Siedem 

Przy oryginalnym stoisku członkowie czarnoleskiej „Sobótki”. Towarzyszy im Tomasz Adamiec wójt gminy Policzna

Oczekiwanymi gośćmi stoiska zespołu „Piątkowy Stok” byli natomiast burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska 
i wiceburmistrz Włodzimierz Kabus

W sukces wierzyły „Półborzanki” z Augustowa. Do prezentacji stoiska zaprosiły Mirosława Ziółka, wójta gminy Pionki

Stoisko nazwane „Lesiowską Zagrodą” zostało urządzone w zgodzie z porzekadłem „Czym chata bogata”. Miały w tym 
udział – Elżbieta Zasada wójt gminy Jastrzębia i towarzysząca jej sekretarz gminy Małgorzata Szczepanik

Na stoisku zespołu „Korzenie” wiele rarytasów. Towarzyszący zespołowi Marian Kuś, wójt gminy Przyłęk, wie, że warto 
wspierać uzdolnione panie



5IX FESTIWAL PRODUKTÓW REGIONALNYCH W ZWOLENIU

członkiń zajmowało się przy-
gotowaniem innych potraw 
tradycyjnych. Na pierwszym 
miejscu wymienia gęsinę 
odpowiednio przyrządzaną 
z wykorzystaniem tłuszczu 
i ziół. Powodzeniem cieszy-
ły się też pasztety z mięsa 
królików i z… grzybów. 
Duże wsparcie otrzymały 
„Gozdowianki” od radnej 
Ewy Tkaczyk. No i od wójta 
Pawła Dziewita, który stwa-
rzał warunki, obserwował, 
nawet fotografował występ. 
Towarzyszyli mu inni pa-
nowie, w tym radni. W na-
grodę „Gozdowianki” otrzy-
mały nowoczesną kuchnię 
gazową. 

Chwalą sobie udział 
w „Smakach Jesieni” człon-
kowie zespołu KGW „Ku-
kułki” ze wsi Bartodzieje, 
gm. Tczów. Nagrodę otrzy-
mały za szarlotkę w kształcie 
jabłka z ogonkiem, przykrytą 

listkami i promowaną wier-
szykiem: Szarlotka to pysz-
ny placek, jadaj więc ją przez 
cały roczek. Innych pyszno-
ści przygotowanych przez 
członków KGW płci oboj-
ga było kilkanaście, wśród 
nich gryczaki, świeżonka 
z cebulką, zapiekane jabłka 
i kawałki dyni, buraczaki, 
marchwiaki. Smakujący po-
trawy przy stoisku zwracali 
uwagę na sylwetkę Pani Jesie-
ni. „Kukułkom” towarzyszyli 
samorządowcy: Piotr Fijołek 
radny powiatu zwoleńskie-
go, Andrzej Wolszczak wójt 
gminy Tczów i Dorota Stę-
pień sekretarz tej gminy.

Bardzo radośnie było na 
stoisku zespołu „ALEBAB-
KI”. Przynależy on do li-
czącego sobie 15 lat Klubu 
Seniorów Gminy Jedlnia-
-Letnisko. Przewodnicząca 
Klubu Mariola Bocheńska 
podała, że zespół podzielo-

Stoisko „Gozdowianek” pełne łakoci. To one firmują bezkonkurencyjną, zwycięską szarlotkę

Szefowa „Sobótki” Stanisława Baran wygląda na zadowoloną z dyplomu i dużej nagrody rzeczowej. Zespół z Czarnolasu 
honorował prezes Zbigniew Buczma oraz Arosław Jakóbik przewodniczący komisji konkursu „Stoisko miłe dla oczu”. 
Zadowolenie widać także na twarzach Tomasza Adamca wójta gminy Policzna i asystujących mu członków „Sobótki”

Za stołem KGW „Kukułki” także samorządowcy: Andrzej Wolszczk wójt gminy Tczów, jej reprezentant w Radzie 
Powiatowej w Zwoleniu Piotr Fijołek, radna gminy Jadwiga Drab i sekretarz gminy Dorota Stępień

Gośćmi stoiska zespołu ALEBABKI byli m.in.: Piotr Leśnowolski wójt gminy Jedlnia-Letnisko, przewodnicząca RG Bożena 
Grad, wiceprzewodniczący Jan Krakowiak i radny Mirosław Kaim 

Popularne „Kazanowianki znad Iłżanki” mają w swoim zespole także panów. Nie odnosiłyby przecież sukcesów bez kapeli. 
Bogusław Bernaciak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu (pierwszy z lewej) też jest ziomkiem gminy Kazanów, 
a stojąca obok niego Marianna Sulima, sekretarz gminy, wspomaga „Kazanowianki” razem z panią wójt Teresą Pancerz-Pyrką

Członkowie zespołu „PO CO CI TO?” z Wielgiego od ponad 25 lat znają pozytywną odpowiedź na to pytanie. Tym razem 
otrzymali wyróżnienie, ale niedawno byli laureatem głównej nagrody Festiwalu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał promocyjny opracowany 
przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ny na wokalistów i tancerzy 
liczy 28 członków. Wspiera-
ją go bardzo przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Grad, 
radni Mieczysław Kaim 
i Jan Krakowiak oraz se-
kretarz gminy Emila Ro-
manowska. Nieocenionym 
patronem jest wójt Piotr 
Leśnowolski. Wsparciem 
muzycznym służy sympatyk, 
akordeonista Włodzimierz 
Wasiak.

Goście wyróżnionego sto-
iska zespołu „Kazanowianki 
znad Iłżanki” zmieniali się 
niczym w kalejdoskopie. Pa-
nią wójt Teresą Pancerz-Pyr-
ka i przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Jamkę godnie 
reprezentowały wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy 
Lucja Wlazłowska i sekre-
tarz gminy Marianna Suli-
ma. W jednej osobie, prze-
wodniczącej popularnych 
„Kazanowianek” i dyrektor 
Zespołu Placówek Oświa-
towych – Beacie Przepiór-
ce towarzyszyły członkinie 
i członkowie zespołu. Pa-
nie przyrządzały po cztery 
lub 5 dań. Barbara Wziątek 
jest autorką wyróżnionej 
szarlotki. Wojtek Krzysz-
toszek – pysznej kapusty 
z grochem. A goście zajadali 
się też pyzami, porką, kapu-
śniakiem z kaszą jaglaną, 
marchwiakami itp.

Panie i panowie z zespołu 
działającego w Wielgiem od 
ponad 25 lat, pod prowoku-
jącym pytaniem „PO CO CI 
TO?” przyjmowali gości na 
stoisku, śpiewali i odbierali 
nagrodę rzeczową za otrzy-
mane wyróżnienie. Uznają, 
że warto działać w gmi -
nie Ciepielów i spotykać się 
w Zwoleniu.

Po wręczeniu nagród, 
uczestnicy „Smaków Jesieni” 
raczyli się potrawami wycza-
rowanymi przez współczesne 
babcie i mamy w oparciu 
o receptury naszych pradzia-
dów, smakowali nalewki, 
śpiewali i wywijali obertasy. 
Do spotkania za rok!

 Mieczysław Kaca

Wójt gminy Gózd Paweł Dziewit wśród uradowanych pierwszą nagrodą 
za szarlotkę członkiń zespołu „Gozdowianki”

Kto zainicjował tańce wieńczące Festiwal „Smaki Jesieni”. Każdy odpowie, 
że… ALEBABKI z Jedlni-Letnisko
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WEŹ POŻYCZKĘ 
I ODBIERZ  

NAGRODĘ!

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Promocja trwa od 29.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Regulamin promocji w placówce   
partnerskiej Alior Banku:

Przysucha 
ul. Grodzka 6 

  48 675 26 24

Jako przedsiębiorca możesz 
skorzystać ze środków na wspar-
cie działalności badawczo-roz-
wojowej: nawiązanie współpra-
cy z naukowcami, tworzenie lub 
rozwój zaplecza badawczo-roz-
wojowego, eksperymentowanie 
i poszukiwanie nisz rozwojowych 
i innowacyjnych. Będą także 
środki na internacjonalizację. Do-
finansowanie dla firm z sektora 
MŚP to ponad 113 mln zł.

Od nowego roku zachęca-
my przedstawicieli administra-
cji publicznej oraz służby zdro-
wia do dalszego rozwoju e-usług. 
Pula unijnych pieniędzy to ponad  
25 mln zł.

Będzie także można ubiegać 
się o dofinansowanie inwesty-
cji wpływających na efektywność 
energetyczną oraz przeprowadze-
nie termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej i wymia-
nę urządzeń grzewczych. Kwo-
ta przeznaczona na te działania to 
prawie 50 mln zł.

Ponad 251 mln zł przeznaczo-
no na projekty społeczne, które 
mogą realizować przedsiębiorcy, 
czy inne podmioty prawne.

Składaj wnioski na projekty  
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób wykluczonych i przeciw- 
działania wykluczeniu społeczne- 
mu. Wspieraj osoby oddalone od  

rynku pracy, rodziny wielodziet-
ne, osoby z niepełnosprawno-
ściami, osoby starsze, zależne 
i niesamodzielne oraz wykluczone  
i zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Możesz też realizować 
projekty: edukacji przedszkolnej, 
ogólnej, upowszechniające kom-
petencje kluczowe wśród osób 

dorosłych, doskonalenia zawo-
dowego uczniów oraz doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

A jeśli masz pomysł na projekt 
ułatwiający powrót do aktywności 
zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3, to cze-
ka na Ciebie konkurs o wartości po-
nad 19 mln zł.

Nie trać szansy i już teraz sprawdź, czy otrzymasz dofinansowanie. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Znajdź konkurs, w który wpisuje się w Twój projekt. 

W zasięgu są 24 konkursy i łącznie blisko 470 mln zł.

NIE MASZ ŚRODKÓW, ALE MASZ POMYSŁ?  
NOWA PULA DOFINANSOWANIA NA 2018 ROK

Już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach 
i złóż wniosek o dofinansowanie.

Harmonogram oraz informacje o konkursach dostępne są na stronie:  
www.funduszedlamazowsza.eu. Nabory organizują 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Fun-
duszy Europejskich w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, lub Lo-
kalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Radomiu 
przy ul. T. Kościuszki 5a, tel. 22 542 27 13, infolinia: 801 101 101  
(opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail:  
punkt_radom@mazowia.eu.

Choinka na Bielawach
Raz do roku, w leśnej głuszy na hubalowych Bielawach (pow. Opoczno) rozkwitają choinki. 
Dzieje się tak już od jedenastu lat.

Co to są hubalowe Bielawy? Jesz-
cze w 70. latach stała tutaj leśniczów-
ka, w której w wigilijny wieczór 1939 
roku zgromadzili się podkomendni 
majora Henryka Dobrzańskiego – 
Hubala. Była to niezwykła wigilia. 
Pierwsze święta Bożego Narodzenia 
w okupowanej przez Niemców Pol-
sce. Po wsiach i miasteczkach sta-

cjonowały garnizony lub niemieckie 
posterunki. Były to pierwsze święta, 
w czasie których do wigilijnej wiecze-
rzy nie zasiadło wiele osób. Polegli, 
dostali się do niewoli niemieckiej 
lub rosyjskiej. Ich rodziny czekały. 
Często daremnie.

Jednak tu, na Bielawach, tętni-
ło polskie życie. Ostatni skrawek 

na pogrążonej w mroku okupacji 
ziemi. W sali, w której stoły usta-
wiono w podkowę, stanęli żołnierze 
w odprasowanych mundurach, 
lśniących pasach i podkowach.

Trzymając opłatek przemówił do 
nich major Hubal, któremu Niemcy 
zdążyli już nadać swój pseudonim 
– „Der Schimmelmajor”, „Major 

na siwym koniu”. Mówił krótko, 
zwięźle, że 20 lat temu Polska od-
zyskała wolność, a dziś znowu trze-
ba o nią walczyć. Że już na wiosnę 
ruszy aliancka ofensywa i trzeba 
trwać.

Kiedy 22 czerwca 2007 roku, 
w 110. rocznicę urodzin majora 
Hubala, na tej leśnej polanie na 
Bielawach odsłonięty został po-
mnik upamiętniający wigilię hu-
balczyków, zapadła jednomyślna 
decyzja. Wigilia, której tradycja 
pielęgnowana była w Zespole Szkół 
Zawodowych w Radomiu od 1984 
roku, tj. od chwili przyjęcia przez 
ZSZ nr 2 imienia majora Hubala, 
zostanie przeniesiona do podopo-
czyńskiego lasu.

Od 2007 roku minęło już 11 lat. 
Z roku na rok w wigilijnym spo-
tkaniu „Hubalowej Rodziny”, na 
zaproszenie radomskiego „Huba-
la” i Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Łodzi, przybywa 
coraz więcej osób i szkół. Dziś 
z uczniami, tak jak w 1939 roku, są 
ułani i leśnicy.

Spotkanie nie ma charakteru 
podniosłej uroczystości. Owszem, 
jest chwila zadumy i krótka mo-
dlitwa. Uczestnicy dzielą się opłat-
kiem i składają sobie życzenia. 
Ale zaraz potem rozlega się gwar 
i śmiech towarzyszący ubieraniu 
choinek, które wiele lat temu po-
sadzili przy pomniku opoczyńscy 
leśnicy. Drzewka już zdążyły uro-
snąć i jest coraz większy problem 
z ubraniem ich. To jest jednak znak 
czasu, a choinki, tak jak otaczają-
ce je dęby i sosny, szumem swoich 
gałęzi opowiadają historię, tamtą 
o hubalowych żołnierzach, i tę 
dzisiejszą, o uczniach hubalowych 
szkół i leśnikach, pielęgnujących 
pamięć minionych lat.

 Jacek LombarskiPowitanie uczestników wigilii przez dyrektor radomskiego „Hubala” Beatę Jasek i dyrektora RDLP w Łodzi, Dariusza Pieniaka

Wigilię kończy wizyta w miejscu śmierci majora Hubala, w szańcu pod wsią Anielin 
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 Za niewielką sumę, bo brutto około ćwierć miliona złotych, w powie-
cie zwoleńskim zostaną zainstalowane urządzenia alarmujące i ostrzegają-
ce mieszkańców o zagrożeniach. Umowę o przyznaniu funduszy podpisali 
w Radomiu: Rafał Rajkowski z Zarządu Woj. Mazowieckiego oraz starosta 
zwoleński Waldemar Urbański, wicestarosta Arkadiusz Sulima i skarbnik 
powiatu Elżbieta Lange. System ostrzegawczy zacznie działać w drugiej po-
łowie 2018 roku. Kontrahenci umowy prezentowali z zadowoleniem planszę
o dofi nansowaniu tak potrzebnego przedsięwzięcia. 

 Okazuje się, że w szerszym, męskim gronie można w kuluarach poga-
dać śmielej i pożartować. Od lewej: wójt Andrzej Wolszczak, Edward Rybak 
(przew. RP w Zwoleniu), wójt Tomasz Adamiec, Adam Dąbrowski (szef OSP 
w Kazanowie), Bogusław Bernaciak (z-ca przew. RP w Zwoleniu) i Piotr Fijołek 
radny tegoż powiatu.

 Taniec i śpiew dominowały też na X Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków 
Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń w Odrzywole. Patronat 
honorowy nad imprezą sprawowali Andrzej Karczewski Marszalek Senatu RP 
i Starosta Przysuski Marian Niemirski. List gratulacyjny marszałka Adama 
Struzika wręczał radny sejmiku Zbigniew Gołąbek. Halę sportową PSP zapeł-
niło ponad 400 osób z powiatów: przysuskiego, radomskiego, opoczyńskiego, 
grójeckiego i rawskiego. Oryginalnie udekorowane stoiska z tradycyjnymi 
potrawami wiejskiej kuchni wystawiło 15 KGW i Stowarzyszeń. Gospoda-
rzem Festiwalu od początku jest wójt gminy Odrzywół Marian Kmieciak, 
a prowadzącym red. Andrzej Dąbrowski

 Tak sugeruje tradycyjne lu-
dowe porzekadło. W Zwoleniu 
taniec zwieńczył IX Festiwal Pro-
duktów Regionalnych. Na pierw-
szym planie Zbigniew Buczma 
tańczy z szefową „Kazanowianek” 
Beatą Przepiórką, w głębi Józef 
Kołodziejczyk z KGW „Kukułki” 
Bartodzieje obtańcowuje Dorotę 
Stępień, sekretarz gminy Tczów.

 Wśród tańczących było wielu 
gości. Obiektyw naszej cyfrówki 
uchwycił m.in. posła Dariusza Bąka. 
W fi nale dorocznej imprezy wręczał 
on nagrody laureatom wraz z wójtem 
Marianem Kmieciakiem.

 Istotnym elementem dużych im-
prez są pogawędki. Podobnie było 
w Przysusze. Gdy wójtowie gmin 
Gielniów Władysław Czarnecki 
i Potworowa Marek Klimek o czymś 
rozmawiali na osobności, radny wo-
jewództwa mazowieckiego Zbigniew 
Gołąbek, snuł pogawędkę z ich pa-
niami. Być może od nich dowiedział 
się, że laureatem będzie kapela Wła-
dysława Urbańczyka z… Radomia, 
a bardzo smaczne dania tradycyjne 
przygotowały stowarzyszenia z Wy-
sokina i Cetnia.

 Atmosfera radości i wzajem-
nej życzliwości panowała na Festi-
walu „Smaki Jesieni” w Zwoleniu. 
Zaświadcza za tym kuluarowa 
rozmowa burmistrz Zwolenia 
Bogusławy Jaworskiej ze Zbi-
gniewem Buczmą, prezesem Sto-
warzyszenia „Dziedzictwo i Roz-
wój” (z lewej) oraz Wojciechem 
Szmajdą, przewodniczącym Rady 
Gminy w Przyłęku.

 Wójtowie gmin sąsiedzkich: Elż-
bieta Zasada (Jastrzębia), Paweł Dzie-
wit (Gózd) i Piotr Leśnowolski (Je-
dlnia-Letnisko) wykorzystali chwile 
przerwy podczas Festiwalu Produk-
tów Regionalnych w Zwoleniu, by 
w sprzyjającej atmosferze pogawędzić 
o tym i owym. 

Późna jesień jest melancholijna. A na twarzach bohaterów naszych fotek dużo radości i uśmiechu, tak potrzebnej nam wszystkim…

Zaalarmują nas syreny Po sąsiedzku

Radośnie 
i życzliwie

W szerszym gronie

W Odrzywole jubileuszowo

Taniec, 
nie różaniec...

Tańczący 
poseł

Pogawędki


