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Nagrodzeni w konkursie wraz z organizatorami

W Pionkach upalna 
„Niedziela z Powiatem”
Fachowe porady kadry starostwa, konkurencje sportowo-rekreacyj-
ne oraz konkurs wiedzy – to tylko nieliczne atrakcje, jakie czekały 
na mieszkańców Pionek, podczas kolejnego wydarzenia społeczno-
-kulturalnego „Niedziela z Powiatem”, których współorganizato-
rem jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Tym razem upalne, niedzielne 
popołudnie naczelnicy, dyrektorzy 
i przedstawiciele poszczególnych 
wydziałów starostwa i jednostek 
organizacyjnych, na czele ze sta-
rostą Mirosławem Ślifi rczykiem, 
spędzili w pionkowskim Ogródku 
Jordanowskim. Starosta przybliżył 
mieszkańcom ideę niedzielnych 
spotkań z powiatem i zachęcił do 
skorzystania z obecności urzędni-
ków. I trzeba przyznać, wiele osób 
z tej okazji skorzystało. Swoją obec-
nością wspierali nas radni powiatu 
na czele z przewodniczącą Rady 
Powiatu Teresą Bartosiewicz. 

Pozytywnie ocenił organizacje 
takich spotkań burmistrz Pionek 
Romuald Zawodnik, który zachęcał 
uczestników do skorzystania z pro-
pozycji i życzył udanej zabawy. 

Na scenie dużo się działo. Bogaty 
program artystyczny prezentowali 
miejscowi artyści. Zapoczątkował 
go zespół wokalny „FOLKlaski” z 
PSP nr 1 w Pionkach, następnie 

Stowarzyszenie Seniorów „Promyk 
Nadziei”. Gorące brawa otrzymała 
grupa „Zajączki” z Publicznego 
Przedszkola nr 2 Lipowy Zakątek 
w Pionkach. Swój repertuar zapre-
zentowali także: Zespół Kontrast, 
Stowarzyszenie Seniorów Barwy 
Życia oraz zespół działający przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w MOK w Pionkach. Imprezę 
uświetnił zespół REDOX.

Tradycyjnie przeprowadzony zo-
stał konkurs wiedzy o gminie, po-
wiecie i województwie. Najlepsza 
okazała się Małgorzata Wasilewska. 
Miejsce drugie zajął Hubert Żak, 
trzecie Daniel Gnyś. 

Nie zabrakło także rodzinnych 
konkursów sprawnościowych, 
które cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Organizatorzy 
nie zapomnieli także o najmłod-
szych. Dzieci świetnie się bawiły 
i chętnie brały udział w konkursach 
i zabawach przygotowanych przez 
animatora. 

Na zwycięzców oraz rowerzy-
stów czekały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez starostę Mi-
rosława Ślifi rczyka, a na wszyst-
kich smakowity poczęstunek.

Na kolejne wydarzenie zapra-
szamy już 24 czerwca na stadion 
sportowy w Skaryszewie.   (G.K.)

Starosta przybliżył mieszkańcom ideę niedzielnych spotkań z powiatem…

…i zachęcił do skorzystania z obecności urzędników
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Urokliwy Festyn 
w Policznie
Zorganizowany 10 czerwca Festyn Rodzinny w Policznie był w zasadzie ukłonem dzieci wobec 
rodziców. Program przygotowali nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie z ZPO. 
Po krótkim otwarciu przez Wójta Gminy Policzna Tomasza Adamca, Przewodniczącego RG 
Pawła Jędrę i dyrektor ZPO Jolantę Kalinowską, festynową sceną zawładnęły dzieci. 

Pierwszą część rozpoczęły trzy-
latki, czyli „Krasnoludki”, prowa-
dzone przez Magdalenę Kuchar-
ską. Po nich wkroczyły na scenę 
czterolatki, czyli „Misie” z grupy 
Haliny Moryc, recytując i śpie-
wając. Pięcioletnie „Biedronki” 
z grupy Beaty Wdowiak i Małgorza-
ty Wróbel zaprezentowały się tań-
cem. Grupa prowadzona przez Mał-
gorzatę Orłowską i Elżbietę Czerską 
przygotowała z udziałem uczniów 
„zerówki” dłuższe przedstawienie 
pt. „Przygody  niegrzecznej  żabki”.  

Pięciogodzinny program zago-
spodarowali uzdolnieni uczniowie 
kolejnych klas PSP im. J. Kocha-
nowskiego i PG im. St. Żerom-
skiego. Tańczono na scenie i przed 
sceną, śpiewano, recytowano. Panie 
koordynujące realizację programu: 
A. Budzisz, B. Mordzińska, A. Le-
nart i D. Maciejczyk dwoiły się 
i troiły, by realizacja modyfi kowa-
nego programu przebiegała wartko 
i bez zakłóceń. Pomagał im w tym 
artystycznym dziele szef aparatury 
muzycznej Tomasz Kubiak.

Potem pojawili się na scenie po-
licjanci i leśnicy, by  podsumować 
realizację zadań z zakresu BRD 
i ochrony przyrody oraz wręczyć 
nagrody uczestnikom konkursów. 
Na zakończenie  popisywali się 
uczniowie uzdolnieni wokalnie. 
Występowali soliści, duety, tercety 
i  kwartety. Dużo było o miłości, 
gdyż nasze pociechy dorastają 

i pięknieją. A wkoło… zielono. Wiele 
działo się poza sceną – przy  dmucha-
nych zamkach, zjeżdżalniach, tram-
polinach,  stoisku loterii fantowej, 
z cukrową watą i lodami.

Pod koniec z boiska piłkarskiego 
przeciekła wieść o wysokim zwycię-
stwie piłkarzy Gryfa Policzna nad 
Gryfi ą Mirów i fetowaniu awansu 
do ligi okręgowej.   (M.K.)

Otwarcie Festynu

Najmłodsi przygotowani do wejścia na scenę

Na widowni… bliźniakiNajmłodsi tuż przed występem

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...
Ostatnia dekada maja i pierwsza czerwca to okres Święta Ludo-
wego. Miejska organizacja PSL  w Radomiu zorganizowała uro-
czystości w Muzeum Wsi Radomskiej, a powiatu radomskiego 
w Marculach, wspólnie z Zarządem Miejsko-Gminnym w Iłży.

Obydwie uroczystości rozpo-
częło odśpiewanie Roty. Uczest-
niczyli w nich przedstawiciele 
władz krajowych i wojewódzkich 
PSL: członkowie Rady Naczelnej  
PSL, poseł Mirosław Maliszewski, 
Stanisław Brzózka, dyrektor biu-
ra parlamentarnego Stronnictwa 
w Warszawie, Bożenna Pacholczak 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ma-
zowieckiego, Zbigniew Gołąbek 

jego radny, Mirosław Ślifi rczyk, 
Prezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Radomiu i inni. Uroczystość 
otworzył Józef Bakuła, prezes Za-
rządu Miejskiego PSL w Radomiu. 
Ważną częścią uroczystości było ho-
norowanie członków PSL za ich ak-
tywność środowiskową i społeczną. 
Andrzej Mularczyk, dyrektor DPS 
w Łaziskach został odznaczony 
prestiżowym Medalem im. W. Wi-

tosa. Agnieszka Stolarczyk, dyrektor 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego w Radomiu i radny 
Zbigniew Gołąbek zostali uhono-
rowani cenionymi Złotymi Koni-
czynkami. Z kolei Jerzy Grosicki 
i Sławomir Słyk otrzymali nadany 
przez marszałka Adama Struzika 
Medal „PRO MASOVIA”.

Docenieni zostali także aktywni 
członkowie z terenu powiatu ra-
domskiego. Po otwarciu spotkania 
i wystąpieniach prezesów: Zarządu 
Powiatowego PSL w Radomiu Miro-
sława Ślifi rczyka i Miejsko-Gminne-
go w Iłży Marka Łuszczka, nastąpiło 
honorowanie zasłużonych człon-
ków. Medal im. W. Witosa stał się 
udziałem Bogusława Chedy z Sere-
dzic, a Złota Koniczynka – Mirosła-
wa Ślifi rczyka  i Katarzyny Szymań-
skiej (zamieszkali w Jaszowicach), 
Marka Jarosza z Iłży, Jana Wróbla 
z Jedlanki Starej, Leszka Dziury 
z Błazin Górnych, Tadeusza Osiń-
skiego, Józefa Kościelniaka i Józefa 
Knopa z Kowali. Medalami Pamiąt-
kowymi 120-lecia Ruchu Ludowe-
go zostali uhonorowani: Andrzej 
Moskwa burmistrz Iłży i Monika 
Staniszewska z Radomia. Złożono  
wieńce pod pomnikiem działaczy 
ludowych. W części artystycznej wy-
stąpiły „Wolanianki”. Nie obeszło się 
bez tańców i smakowania wiejskich 
potraw.  Było tradycyjnie,  koleżeń-
sko i kulturalnie. 

 (M.K)

Odśpiewanie „Roty” otworzyło uroczystość Święta Ludowego w Muzeum Wsi Radomskiej

Poseł Mirosław Maliszewski i dyr. Stanisław Brzózka honorują Monikę Staniszewską i Andrzeja 
Moskwę Medalem Pamiątkowym 120-lecia Ruchu Ludowego       

Prezesi PSL: Mirosław Ślifi rczyk (z prawej) i Marek Łuszczek 
podczas otwarcia Święta Ludowego w Marculach
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3XIX PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W LIPIU

www.bledow.pl www.grojec.pl

Grójeckie orkiestry 
dla Niepodległej
Wiceprezes ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek, podczas otwarcia XIX Przeglądu Orkiestr 
Dętych Powiatu Grójeckiego w Lipiu poinformował, że na Mazowszu umila naszą codzienność 80 
takich orkiestr.

Tysiącom pasjonatów w stra-
żackich mundurach umożliwiają 
one doskonalenie umiejętności 
muzycznych i popularyzację za-
równo utworów klasy światowej, 
jak i naszych, bliskich sercu każ-
dego Polaka. Na tę okoliczność 
wręczył kapelmistrzom album pt. 
„Co tak pięknie gra” i płyty z na-
graniami dorobku folklorystycz-
nego Oskara Kolberga. Gospodarz 
gminy Błędów wójt Marek Miko-
łajewski i radny powiatu Wojciech 
Wojtczak, występujący w imieniu 
starosty grójeckiego – ważnego 
jej współorganizatora, dokonując 
otwarcia tegorocznej imprezy, or-
ganizowanej pod hasłem „Orkie-
stry Dęte Powiatu Grójeckiego dla 
Niepodległej”, podziękowali kapel- Gratulują kapelmistrzom. Od lewej: Wójt Marek Mikołajewski, radny powiatu Wojciech Wojtczak i wicestarosta grójecki Dariusz Piątkowski

mistrzom, gościom w tym st. bryg. 
Jackowi Wichowskiemu –Komen-
dantowi Komendy Powiatowej PSP 
w Grójcu i jego współpracownikom 
oraz wszystkim miłośnikom raźnej 
muzyki marszowej czy paradnej, 
pięknej dla oczu i miłej dla ucha.

A było co podziwiać nie tylko 
podczas parady 9. orkiestr, któ-
re w rytmie melodii marszowych 
przedefilowały sprzed strażnicy 
OSP w Lipiu na wybrane w plenerze 
miejsce przeglądu. Oczywiście tak-
że podczas popisów konkursowych 
zespołów, ich kapelmistrzów i soli-
stów oraz fi nalnego wspólnego wy-
stępu laureatów. Laureatami zostały 
wszystkie orkiestry prezentujące się 
na estradzie w podanej kolejności 
(w nawiasie – rok utworzenia i na-
zwisko kapelmistrza): Lipie (1935, 
Ryszard Sygnarek), Nowe Miasto 
(1900, Dariusz Lewandowski), War-

ka MODERATO (1910, Artur Gębski), 
Grójec (1901, Paweł Rama), Jasie-

niec (2006, Michał Balcerowicz), 
Błędów (1919, Krystian Adamkow-
ski), Mogielnica (1905, Łukasz Wo-
jakowski), Olszew (1972, Ryszard 
Sygnarek), Chynów (2012, Józef 
Stańczyk).

Zasłużyły na wyróżnienie, gdyż 
ziemia grójecka jest na Mazowszu 
ostoją orkiestr dętych, nie tylko ze 
względu na ich ilość. W przeglądzie 
wzięło przecież udział dziewięć or-
kiestr, w tym dwie z gminy Błędów 
(Błędów, Lipie). Cennym jest też to, 
że merytoryczną pieczę przejmują 
nad orkiestrami gminne placówki 
kultury. Wszystkie orkiestry zapre-
zentowały się więc z możliwie najlep-
szej strony, nie zapominając o utwo-
rach nawiązujących do 100-lecia 
Niepodległości Polski. W fi nało-
wym, wspólnym występie widownia 
najgoręcej oklaskiwała „Szarą pie-
chotę” wykonaną pod batutą mło-
dego kapelmistrza Orkiestry Dętej 
z Błędowa – Krystiana Adamkow-
skiego. Sposób przydziału nagród 
fundowanych przez Starostwo Po-
wiatowe w Grójcu też zasługuje na 
uznanie. Każda z orkiestr wskazała 
instrument muzyczny jej potrzebny. 
I taki w nagrodę otrzymała!

Przegląd miał też swój jubileusz 
wewnętrzny. Okazało się, że kapel-
mistrz Ryszard Sygnarek obchodzi 
jubileusz 20-lecia pracy w Orkie-
strze Dętej OSP Lipie. Otrzymał 
od jej Zarządu bukiet kwiatów 
i prezencik w postaci oryginalnej 
fujareczki. Pan Ryszard zwierzył 
się, że przed przejściem do Li-
pia zaliczył trzy lata działalności 
w Orkiestrze Dętej OSP Grójec. 
Obecnie jest też kapelmistrzem ty-
powo męskiej Orkiestry Dętej w Ol-
szewie (gmina Goszczyn). Do jubi-
leuszu 100-lecia przysposabia się już 
z wyglądu całkiem młoda Orkiestra 
Dęta OSP w Błędowie.

 Mieczysław Kaca

Kapelmistrz Krystian Adamkowski prezentuje zespół Orkiestry Dętej z Błędowa Widownia

Przegląd orkiestr obserwują z zainteresowaniem od lewej: wójt Marek Mikołajewski, radny powiatu 
Wojciech Wojtczak, sekretarz gminy Błędów Jacek Adamski i wicestarosta Dariusz Piątkowski Wójt Marek Mikołajewski wręcza nagrodę kapelmistrzowi Krystianowi Adamkowskiemu

Kapelmistrz orkiestry z Lipia Ryszard Sygnarek uhonorowany kwiatami przez prezesów OSP. 
Z prawej prowadzący przegląd Julian Mera Orkiestra z Lipia w drodze do strażnicy OSP
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PUP w Kozienicach kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób 
w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienic-
kim (II)”. Realizacja projektu kończy się 31.12.2018 r. Projekt wdrażany 
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
W ramach projektu wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety 
i mężczyźni w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Ko-
zienicach. Będą to osoby, dla których określono I lub II profi l pomocy. 
Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby długotrwale 
bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji 
w PUP), oraz osoby w wieku 50 lat i powyżej. Pozostałe kategorie aktywi-
zowane w projekcie to: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifi kacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) 
oraz bezrobotne kobiety. W roku 2018 zaplanowano realizację staży oraz 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje również programy 
aktywizacji osób bezrobotnych fi nansowane ze środków rezerwy Fun-
duszu Pracy. 
Program regionalny MAZOWSZE 2018 skierowany jest do bezrobotnych 
kobiet i mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie. W ramach programu 
osoby bezrobotne mogą skorzystać z takich form aktywizacji jak: staże, 
roboty publiczne, prace interwencyjne, zatrudnienie w ramach refundacji 
wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe. 
Rozpoczęto również realizację programu aktywizacji zawodowej osób 
długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objętych 40 osób dłu-
gotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozienicach. Pro-
gram zakłada aktywizację w formie staży, robót publicznych oraz prac 
interwencyjnych. 
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje również program staży 
w placówce ARIMR. Staże adresowane są do bezrobotnych mieszkań-
ców powiatu kozienickiego, zamieszkujących gminy wiejskie i gminę 
miejsko-wiejską, w tym także do osób długotrwale bezrobotnych. 
W ramach powyższych programów i projektów osoby bezrobotne 
korzystają z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Oso-
by zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje 
mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81, a także w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 
26-900 Kozienice w pokoju nr 10. 
Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być 
osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (mierzonej 
zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji po-
szczególnych projektów). 

Andrzej Spytek

Naczelnik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

IV konferencja 
Kozienickiego 
Partnerstwa 
Lokalnego 2018 
już za nami

7 czerwca br. na terenie gminy Głowaczów odbyła się IV konferencja w ramach Kozienickiego 
Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego powiatu kozienickiego oraz rozwoju 
lokalnego rynku pracy. Tematem przewodnim konferencji było: „Tworzenie projektów społecz-
no–gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej 
powiatu kozienickiego”.

Konferencja odbyła się w Dwor-
ku Hetmańskim w Moniochach, 
a udział w niej wzięło przeszło 130 
osób, przedstawicieli wszystkich lo-
kalnych samorządów, przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych, li-
derów lokalnych społeczności oraz 
przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z Warszawy i Rado-
mia oraz Powiatowych Urzędów 
Pracy z Szydłowca i Lipska. 

Tradycyjnie uczestników konfe-
rencji powitali organizatorzy cyklu 
Kozienickiego Partnerstwa Lokalne-
go: Andrzej Jung – Starosta Powiatu 
Kozienickiego oraz Jan Mazur – Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach. Następnie prowadzą-
ca konferencję, ekspert partnerstwa 
lokalnego Jadwiga Olszowska-Urban, 
omówiła materiały wypracowane 
przez uczestników III konferencji. 
Po tym wójt Gminy Głowaczów 
Józef Grzegorz Małaśnicki, krótko 
przedstawił walory gminy Głowa-
czów, po czym zaprosił wszystkich 
do obejrzenia materiału fi lmowego 
prezentującego liczne inwestycje in-
frastrukturalne poczynione w gminie 
na przestrzeni ostatnich 4 lat. 

Kolejnym punktem spotkania 
było omówienie możliwości pozy-
skiwania źródeł fi nansowania pro-
jektów społecznych i gospodarczych 
w perspektywie 2014–2020. W tej 
części prezentacje przedstawili: An-
drzej Sałata z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Warszawie, Filia w Ra-
domiu: „Działania Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie w per-
spektywie fi nansowej 2014–2020"; 
Marzena Gajos z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych Oddział Zamiejscowy 
w Radomiu: „Projekty społeczne 
i gospodarcze fi nansowane z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020”; Irena Bielawska, Prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka” omawiała możliwości 
pozyskiwania funduszy pozostające 

w gestii LGD „Puszcza Kozienicka”; 
Agnieszka Bulska z Fundacji Fun-
dusz Współpracy opowiadała na 
temat: „Ekonomia społeczna szansą 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. W trakcie konferencji 
przestawione zostały możliwości 
korzystania z usług i instrumentów 
rynku pracy realizowanych przez 
Powiatowe Urzędy Pracy w ramach 
projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W kontekście Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego mówiono chociażby o takich 
formach wsparcia jak: staże, środki 
na założenie działalności gospodar-
czej czy też poradnictwo zawodowe 
i pośrednictwo pracy.

Po przerwie Jadwiga Olszow-
ska-Urban podsumowała analizy 
problemów i zasobów lokalnych, 
diagnozy składników społeczno-
-gospodarczych oraz Czterech Za-
sad Ożywienia Społeczno-Gospo-
darczego w powiecie kozienickim, 
w oparciu o materiały wypracowa-
ne na poprzednich konferencjach, 
jak również przedstawiła koncep-
cje prac nad projektami. Następ-
nie uczestnicy rozpoczęli pracę 
warsztatową w 4 grupach. Celem 
ich działań było wypracowanie 
propozycji konkretnych projektów, 
możliwych do zrealizowania w naj-
bliższych latach na terenie powia-
tu kozienickiego. Po prawie dwóch 
godzinach prac liderzy wybranych 
grup zaprezentowali wszystkim 
uczestnikom efekty pracy swoich 
zespołów. Pokrótce omówiono 
13 propozycji projektów, jak rów-
nież zaproponowano kilka dodat-
kowych możliwych do realizacji. 
Wśród nich kilka dotyczyło rozwo-
ju turystyki rowerowej, w tym bu-
dowy ścieżek i szlaków rowerowych 
wraz z odpowiednią infrastrukturą 
(wypożyczalnie rowerów, miejsca 
postoju i wypoczynku, tablice in-

formacyjne), ponadto mówiono 
m.in. o projekcie budowy „Grodu 
Sieciecha” – parku historyczno-
-rozrywkowego, „Gminobusie” 
– rozwoju komunikacji zbiorowej 
między gminami powiatu, potrze-
bie powstania dziennych domów 
pobytu dla seniorów, dla osób 
zależnych, hospicjum, powstaniu 
żłobka w Magnuszewie, wiejskiego 
centrum kultury w Gniewoszowie, 
organizacji spływów kajakowych 
oraz budowie bazy turystycznej 
przy Radomce i w innych miejscach 
powiatu, czy powstaniu organiza-
cji grantowej nastawionej na po-
zyskiwanie i dystrybucję funduszy 
w zakresie turystyki, oświaty i dzie-
dzictwa historycznego. 

Organizatorzy: Powiatowy Urząd 
Pracy oraz Starostwo Powiatowe w 
Kozienicach już dziś zapraszają na 
kolejną konferencję, która odbędzie 
się 7 września br. na terenie gmi-
ny Grabów nad Pilicą. Tematem 
V konferencji będzie: Opracowy-
wanie projektów społeczno-gospo-
darczych i aktywizacji rynku pra-
cy powiatu kozienickiego. Osoby, 
które dotychczas nie brały udziału 
w konferencjach Kozienickiego 
Partnerstwa Lokalnego, a są zain-
teresowane udziałem, zachęcamy 
do kontaktu pod nr tel. 48 614 66 
81, lub elektronicznie na e-mail: 
aspytek@pupkozienice.pl. 

Konferencje Lokalnego Ożywie-
nia Gospodarczego w powiecie ko-
zienickim realizowane są w oparciu 
o zapisy Ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. 
Kozienickie Partnerstwo Lokalne 
fi nansowane jest ze środków Fun-
duszu Pracy przeznaczonych przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Poli-
tyki Społecznej, na tego typu wyda-
rzenia wspierające politykę rynku 
pracy opartą na dialogu i współpra-
cy z partnerami społecznymi.

 Jan Mazur, Krzysztof Zając

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezro-
botne do udziału w projektach współfi nansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Do współpracy przy realizacji 
projektów zapraszamy także pracodawców. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. 
Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER). Realizacja projektu zakończy 
się z dniem 31.12.2019 r.
Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
w wieku 18–29 lat, należących do kategorii NEET (osoby młode, które 
nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym 
w trybie stacjonarnym). Będą to osoby zarejestrowane w PUP w Kozie-
nicach, dla których określono I lub II profi l pomocy. Założone w ramach 
projektu formy wsparcia to staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie. 
Do udziału w projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby z niepeł-
nosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne (według defi nicji 
określonej dla PO WER). 

Uczestników konferencji powitali organizatorzy: Andrzej Jung – Starosta 
Powiatu Kozienickiego oraz Jan Mazur – Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach W konferencji udział wzięło ponad 130 osób
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MIASTO I  GMINA SZYDŁOWIEC

Szydłowiecka biesiada z folklorem

Oj, zagrajże mi obera!
Barwne stroje, skrzypce, harmonia i nieodzowny bęben to klimat zespołów i kapel ludowych. 
Taki właśnie nastrój zapanował na dziedzińcu szydłowieckiego zamku za sprawą burmistrza Artura Ludewa.

Kalendarz kulturalny szydło-
wieckiej ziemi wzbogacił się wła-
śnie o nową cykliczną imprezę 
– Szydłowiecką Biesiadę Folklory-
styczną. Jej celem jest prezentacja 
zespołów śpiewaczych i kapel lu-
dowych, które pielęgnują tradycję 
swoich przodków w formie nieska-
żonej artystycznym opracowaniem, 
tak jak usłyszeli i zapamiętali je od 
swoich rodziców i dziadków, we 
wczesnej młodości. Pomysłodaw-
cą i inicjatorem przeglądu jest bur-
mistrz Miasta i Gminy Szydłowiec, 
Artur Ludew. W tym roku ograni-
czono się do zespołów z terenu 
gminy Szydłowiec, ale w planach 
jest rozszerzenie Biesiady na cały 
powiat szydłowiecki, czego dowo-
dem już teraz był gościnny występ 
„Górczanek” z gminy Mirów. 

To, że występy tych zespołów nie 
są opracowywane przez fachowych 
doradców i aranżerów, nie znaczy, 
że są pozbawione opieki. Wprost 
przeciwnie. Urząd Gminy i Szydło-
wieckie Centrum Kultury Zamek 
otaczają je troskliwą opieką i pomo-
cą, taką chociażby jak zakup strojów, 
czy transport. W regionie jest wiele 
takich zespołów, ale nie uczestni-
czyły do tej pory w przeglądach czy 
festiwalach. Tu mają szansę wreszcie 
zaistnieć na estradzie. Błysnąć pro-
stym i autentycznym talentem.

Licznie przybyli widzowie, jak 
i przypadkowi weekendowi turyści, 
podziwiali występujące na scenie 
zespoły „Górczanki” z Bieszkowa, 
„Zdziechowianki” ze Zdziechowa, 
„Sąsiadeczki” z Chustek, „Kumosie” 
z Sadku, Zespół Śpiewaczy z Korzyc 
oraz kapele: Józefa Wyrwińskiego 
z Korzyc i Mirosława Rogali z Wy-
sokiej. Z wielką sympatią, uznaniem 
i gromkimi brawami przyjęty został 
występ wokalny Danuty i Władysła-
wa Gawędów, którzy już od ponad 
50 lat pielęgnują rodzimy folklor.

Organizatorami pierwszej Biesiady 
był burmistrz Artur Ludew oraz Szy-
dłowieckie Centrum Kultury Zamek, 
w którego imieniu witały gości: dy-
rektor Małgorzata Bernatek i kierow-
nik Agnieszka Klepaczewska. Prze-
gląd zespołów poprowadził Tomasz 
Jakubowski, przewodnik Miejskiej 
Informacji Turystycznej.   JaL

Zespół Śpiewaczy i kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc we wspólnym występie Wspólny występ „Zdziechowianek” i kapeli Mirosława Rogali z Wysokiej wspomaganej skrzypcami przez Katarzynę Zedel

Burmistrz Artur Ludew, inicjator Biesiady Folklorystycznej (drugi z prawej) i jego imiennik 
Artur Siwiorek, wójt gminy Mirów

Danuta i Władysław Gawędowie bawią słuchaczy już od ponad 50 lat

Gościnny występ „Górczanek” z Bieszkowa w gminie Mirów Sąsiadeczki” z Chustek przygarnęły konferansjera Tomasza Jakubowskiego

„Kumosie” z Sadku, zdobywczynie 1. miejsca na przeglądzie w Przysusze Oberka czas zacząć
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Ratują życie, zdrowie, 
mienie i chronią środowisko
– Spotykamy się w setną rocznicę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie. To zaszczytny jubileusz i szczególna 
uroczystość, na którą, swoją postawą i zaangażowaniem, pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. 

– Zawsze wierni strażackiemu 
hasłu „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”, wypełniali strażacką 
służbę, niosąc pomoc i ratunek 
potrzebującym podczas pożarów 
oraz innych zdarzeń, o każdej porze 
dnia i nocy. Jako Prezes Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych składam hołd 
i podziękowanie Druhom-Założy-
cielom, wszystkim Prezesom, Na-
czelnikom oraz druhnom i druhom 
z OSP w Kazanowie, tworzącym 
stuletnią historię Naszej Jednost-
ki. Dziękuję za pomoc i wsparcie 
mieszkańcom Kazanowa i okolic, 
wszystkim sponsorom i darczyń-

com, którzy doceniając naszą pracę 
i zaangażowanie na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz rozwój 
dzisiejszej Jubilatki wspierali nas 
przez wszystkie lata istnienia za-
służonej OSP – powiedziała Teresa 
Pancerz-Pyrka, Wójt Gminy Kaza-
nów. Powitała też gości, wśród nich 
posłów Leszka Ruszczyka i An-
drzeja Kosztowniaka, Rafała Raj-
kowskiego Członka Zarządu Woj. 
Mazowieckiego, radnego Sejmiku, 
Wiceprezesa ZOSP RP Mazowsza 
Zbigniewa Gołąbka, przedstawicie-
la Komendanta KW PSP st. bryg. 
Pawła Fliszkiewicza, starostę zwo-
leńskiego Waldemara Urbańskiego, 

Komendanta Powiatowego PSP 
w Zwoleniu mł. bryg. Mariusza Gru-
dzińskiego z kompanią honorową 
i z-cą komendanta st. bryg. Krzysz-
tofem Żalińskim, Komendanta 
Powiatowego Policji w Zwoleniu 
insp. Jarosława Popczyńskiego wraz 
z kier. posterunku w Kazanowie asp. 
sztabowym Janem Gogaczem, Pre-
zesa ZP ZOSP RP w Zwoleniu Jerze-
go Kowalskiego, wójta gminy Tczów 
Andrzeja Wolszczaka, prezesów, ko-
mendantów i naczelników ZOSP RP 
z sąsiednich gmin oraz pozostałych 
gości i mieszkańców gminy Kaza-
nów. Uroczystości jubileuszowe od-
były się w pomieszczeniach okazałej 

strażnicy i na jej placu apelowym 
przy ul. Zwoleńskiej.

Prezes jubilatki dh Tadeusz Zych, 
nawiązując do historycznego wy-
darzenia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości w 1918 roku, 
w którym obecna OSP została za-
łożona z inicjatywy ówczesnego 
nauczyciela Jana Wójcika, powie-
dział m.in.: – Nasi przodkowie 
w swej „Małej Ojczyźnie” też pra-
gnęli być pomocnymi, chronić 
dobytek i domostwa, pragnęli być 
potrzebni, nieść pomoc i czuć się 
gospodarzami w swoim państwie. 

Z podanych przez prezesa Tade-
usza Zycha nazwisk swoich poprzed-

ników oraz naczelników jednostki 
OSP w Kazanowie można wywnio-
skować, że jej zaczynem i drożdżami 
przez te cztery pokolenia byli pra-
dziadkowie, dziadkowie i ojcowie 
wielu dzisiejszych druhów i druhen.

W areopagu nazwisk preze-
sów widnieją: ówczesny Sekre-
tarz Gminy Pan Łobodziński, ks. 
Stefan Czernikiewicz, Władysław 
Szczepanowski, Julian Szymanek, 
Adolf Jabłoński, Kazimierz Napie-
raj, Edward Łodygowski i Tadeusz 
Zych. Odpowiedzialną funkcję na-
czelników sprawowali: Jan Wójcik, 
Stanisław Rybakowski, Piotr Bro-
żek, Józef Karolik, Czesław Stani-
sławek, Zdzisław Dębski, Wincenty 
Ziarnkowski, Edward Łodygowski 
i Tomasz Oleksiewicz. Obecnie peł-
ni ją Szymon Woliński (dowódca 
jubileuszowej uroczystości).

Jednostka OSP w Kazanowie 
dostarcza wielu przykładów wią-
zania się ludzi z ochotniczą strażą 
na całe życie. Takim przykładem 
jest choćby komendant gminny 
OSP Adam Dąbrowski i jego ro-
dzina. Syn seniora druha Edwar-
da Łodygowskiego, wieloletniego 
prezesa jubilatki z Kazanowa, jest 
cenionym na Mazowszu ofi cerem 
PSP. Wnukowie należą do OSP. Wy-
mownym przykładem jest dh Zbi-
gniew Gołąbek, Wiceprezes ZOSP 
RP na Mazowszu. Życiowy awans 
społeczny na posła i senatora za-
czynał w sąsiadującej z Kazanowem 
OSP Kroczów Mniejszy. Jako mło-
dy druh obsługujący na zawodach 
gminnych motopompę, poznał 
Jadzię Dąbrowską z Kazanowa. 
Małżonkowie wspólnie świętowali 
strażacki jubileusz. 

Od sikawek do wozów bojowych

To dzięki inicjatywom druhów 
wymienionych i wielu innych 
z nimi współdziałających, ich po-
dejściu do służby i ludzi, ofi arno-
ści, także poparciu i pomocy władz 
zwierzchnich: strażackich, samo-
rządowych, wielu ofi arodawców, 
mimo przeróżnych przeciwności, 
jednostka ochotników z Kazanowa, 
zaczynająca od ręcznej sikawki, bo-
saków i beczki na wodę, dowożonej 
na miejsce pożaru bezinteresownie 
użyczanym przez mieszkańców 
wozem konnym, stopniowo prze-
istaczała się w fachowo kierowaną, 
dziś sprawną służbę mundurową, 
dobrze wyszkoloną i wyposażoną, 
dysponującą m.in. trzema nowo-
czesnymi wozami bojowymi, od 
1995 roku działającą w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. 

Pierwszą remizę z białego ka-
mienia strażacy zbudowali w latach 
dwudziestych XX wieku. Zapotrze-
bowanie na garaż zaistniało 30 lat 
później. Samochód marki „Dodge” 
z demobilu zakupili z własnych fun-

Dh Zbigniew Gołąbek udekorował sztandar jubilatów najwyższym odznaczeniem OSP – 
Złotym Znakiem Związku

Po nabożeństwie jubilatów i ich gości powitała dh Teresa Pancerz-Pyrka jako Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Kazanowie i wójt gminy

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. prob. Sylwestra Góreckiego 
i kapelana strażaków pow. zwoleńskiego ks. prob. Mariusza Dybalskiego

Prezes OSP dh Tadeusz Zych przybliżył uczestnikom uroczystości urozmaiconą stuletnią historię 
jednostki

Złotym Znakiem Związku został również uhonorowany dh Adam Dąbrowski, 
komendant ZOSP RP gminy Kazanów

Gratulacje i upominki jubilatom na ręce prezesa Zycha przekazali równie posłowie – 
Andrzej Kosztowniak i Leszek Ruszczyk
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UHONOROWANI:
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Ochotnicza Straż Pożarna 
Kazanów została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za 
wieloletnią, ofi arną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej

 Złotym Znakiem Związku ZOSP RP odznaczony został druh Adam 
Dąbrowski.
 Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – druh Tadeusz 

Marian Zych.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-
twa Mazowieckiego zostali odznaczeni druhowie:
 Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa: Tadeusz Gołąbek, Miro-

sław Brożek, Artur Pyrgiel.
 Srebrnym Medalem: Piotr Wolszczak, Wojciech Oleksiewicz i Łukasz 

Kupidura.
 Brązowym Medalem: Michał Kupidura, Michał Łodygowski, Grzegorz 

Dąbrowski, Grzegorz Ruta, Michał Szczepanowski, Wojciech Łodygowski, 
Szymon Woliński, Szymon Cieślik, Paweł Styczeń i Alfred Tatak.
 Odznaką Strażak Wzorowy Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP odznaczeni zostali druhowie: Grzegorz Ruta, Łukasz 
Pękala, Patryk Ginał, Paweł Styczeń, Mateusz Cieślik, Mateusz Brożek, 
Paweł Oleksiewicz, Łukasz Senderowski.
 Odznaką Wysługa Lat: Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kazanowie odznaczeni 
zostali druhowie: Za 70 lat – Zdzisław Dębski, 65 – Antoni Gołębiowski 
i Zdzisław Kruk, 60 – Piotr Szczepanowski i Edward Łodygowski, 
45 – Tadeusz Zych i Zbigniew Gołąbek, za 40 lat – Władysław Kupidura, 
Tadeusz Dębski i Robert Król.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Medal Pamiątkowy 

PRO MASOVIA: Teresie Pancerz-Pyrce, Tadeuszowi Zychowi i Adamowi 
Dąbrowskiemu.

Dyplomem uznania z okazji jubileuszu100-lecia istnienia, za wieloletnią 
działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności 
oraz wkład wniesiony w rozwój społeczno-kulturalny gminy Kazanów Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił OSP w Kazanowie i druhów: 
Andrzeja Szczepanowskiego, Piotra Wolszczaka, Łukasza Senderowskiego, 
Artura Pyrgla, Tadeusza Gołąbka, Roberta Brożka, Grzegorza Rutę, Pawła 
Stycznia, Michała Kupidurę i Leonarda Oleksiewicza.

duszy w 1954 r, a motopompę M400 
przekazała nowo powstała Komen-
da PSP w Zwoleniu. Nieco później 
zastąpiła ją znacznie wydajniejsza 
M800. W 1964 Komenda Woje-
wódzka przekazała OSP używany 

samochód marki „Star 25 GBM”, 
a w 1978 r. – KP PSP w Zwoleniu 
przydzieliła samochód tego same-
go typu lecz znacznie młodszy. Rok 
później otrzymali druhowie samo-
chód produkcji krajowej „Żuk LGM”. 

W 1985 wzbogacają się o nowy wóz 
terenowy rodzimej produkcji „Star 
266” z napędem na 4 koła. 

Służba i ofi arność spowodowały, 
że nadszedł czas także na wyróżnie-
nia. W 1973 r. podczas jubileuszu 
55-ecia, społeczeństwo Kazanowa 
ufundowało swoim strażakom sztan-
dar. 20 lat później jednostka została 
uhonorowana Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa oraz Me-
dalem za Zasługi dla Województwa 
Mazowieckiego. Po włączeniu do 
KSR-G jednostka rozpoczęła etap 
profesjonalnej działalności, a wiek 
XX żegnała jubileuszem 80-lecia 
w nowej strażnicy. Otrzymała też 
nowy sztandar. Z własnych fun-
duszy zakupiła kolejny samochód 
marki „Jelcz 315”. Skarosowany na-
kładem dalszych środków, został w 
2003 r. zastąpiony kolejnym „Starem 
266 GBAM”. W grudniu 2009 r., za 
pozyskane środki z ZG ZOSP RP, 
KG PSP, Urzędu Marszałkowskie-
go, Urzędu Gminy Kazanów, uzu-
pełnionych własnymi, jednostka 
zakupuje nowy średni samochód 
marki „Mercedes”. W 2012 roku 
zakończyły się starania o zakup, 
na podobnej zasadzie składko-
wej, lekkiego samochodu marki 
„Opel Viavaro” wykorzystywanego 
w akcjach przeciwpowodziowych. 
W ten sposób dopracowano się trzech 
nowoczesnych wozów bojowych. 
Postępowi technicznemu towarzy-
szyła informatyka. W 2008 roku 
w pomieszczeniach strażnicy po-
wstało Centrum Informacyjno-
-Oświatowe, wyposażone w 5 kompu-
terów, dwa laptopy, wideoprojektor 
i drukarkę. W następnym roku Za-
rząd Wojewódzki ZOSP RP przeka-
zał druhom 5 kolejnych kompute-
rów z oprogramowaniem. 

Był sprzęt, przeszkolona zało-
ga, przyszły też sukcesy. Jubilatka 
zrzesza obecnie 77 członków (62 
czynnych i 12 honorowych). Two-
rzy ją 12 wyszkolonych dowódców, 
33 strażaków-ratowników, 19 dru-
hów po ukończonym kursie ratow-
nictwa technicznego, 9 strażaków 
obsługujących piły spalinowe, 
6 ratowników medycznych i 3 ster-
ników wodnych.

Prezes Tadeusz Zych informo-
wał uczestników jubileuszu, że 
członkowie jednostki działają też 
w samorządach, związkach stra-
ży, organizują szkolenia, turnieje 
wiedzy pożarniczej, uczestniczą 
w zawodach sportowo-pożarni-
czych, zabezpieczają zapasowe lot-
nisko dla helikopterów, imprezy 
lokalne, uroczystości publiczne, sa-

Starosta zwoleński Waldemar Urbański przekazał gratulacje na oryginalnym grawertonie
Odznakę „Za wysługę lat” wręczali seniorom druhowie prezesi: Teresa Pancerz-Pyrka i Tadeusz 
Zych. Jako pierwszy otrzymał ją druh Zdzisław Dębski. Za 70 lat służby! Dh Zbigniew Gołąbek… 
za 45 lat.

Ważnym wydarzeniem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej 100-lecia. 
Uczynili to – prezes gminny OSP, wójt Teresa Pancerz-Pyrka i senior dh Zdzisław Dębski

morządowe, parafi alne, festyny ro-
dzinne, oddają honorowo krew. Za 
tę pożyteczną działalność i postawę 
są doceniani i wyróżniani. Za wiel-
kie osobiste zaangażowanie w rato-
wania osób poszkodowanych w wy-
padku drogowym, druh Stanisław 
Dębski otrzymał miano Strażaka 

Roku 2011. W następnym roku dh 
Adam Dąbrowski został strażakiem 
miesiąca kwietnia. Dh Michał Ku-
pidura otrzymał niedawno miano 
Strażaka Roku 2017. Wielu zostało 
odznaczonych lub uhonorowanych 
w inny sposób, także podczas uro-
czystości jubileuszowej.   (M.K.)

Po tym akcie, dorośli uczestnicy jubileuszu udali się na tradycyjny obiad do lokalu dh. Zdzisława 
Maciaszka, uatrakcyjniony spontanicznym występem męskiego chóru „Company” i tańcami

W Festynie Rodzinnym przy ul. Zwoleńskiej rej wodziły młode rodziny i dzieci

Przy okazale prezentującej się z zewnątrz strażnicy pozostały tylko pojazdy. Rozpoczęta modernizacja ma być kontynu-
owana. Przedstawiciel komendanta mazowieckiego PSP powiadomił o prezencie jubileuszowym – przeznaczonej na ten 
cel kwocie 30 tys. zł 
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Rodzinnie 
i na wesoło 
w Gniewoszowie
Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i II Spartakiada 
Sołectw Gminy Gniewoszów rozpoczął się śpiewająco. Pogoda dopi-
sała, a na gminnym boisku pojawiły się tłumy mieszkańców. 

Gości przybywających na festyn 
zapraszały do zabawy występy ar-
tystyczne uczniów placówek oświa-
towych Gminy Gniewoszów. Dzieci 
i młodzież z PSP Wysokie Koło, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny oraz Pu-
blicznego Gimnazjum w Gniewo-
szowie wspaniale się zaprezentowały 
tańcami i śpiewem. Nad sprawnym 
przebiegiem imprezy czuwała Da-
nuta Błażyńska z referatu promocji 
Urzędu Gminy.

Następnie Marcin Gac, wójt 
gminy Gniewoszów, powitał 
uczestników festynu składając 
przede wszystkim najserdeczniej-
sze życzenia najmłodszym życząc 
im dużo uśmiechów na co dzień, 
beztroskiego dzieciństwa i jak naj-
mniej kłopotów. – Życzę wszystkim 
dobrej zabawy i wyrównanej rywa-
lizacji drużynom uczestniczącym 
w II Spartakiadzie Sołectw – powie-
dział wójt Gac. 

Po tym ofi cjalnym rozpoczęciu 
Marcin Gac wręczył laureatom 
szkolnych konkursów nagrody. 
W konkursie wiedzy „Smak eko-
logicznej żywności”, którego or-
ganizatorem był Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, I miejsce 
zajęli: Weronika Szewczyk kl. V 
i Bartłomiej Laskowski kl. IV. Na-

grody w tym konkursie ufundował 
wójt Marcin Gac.

Zwycięzcami drugiego pn. „Za-
pobiegaj! Chroń się przed klesz-
czami wszystkimi sposobami!” 
zostali: I miejsce – Patryk Kamela 
kl. VII i Aleksandra Arażna kl. I, 
II – Agnieszka Arażna kl. I, III Zu-
zanna Miturska kl. II. W tym kon-
kursie nagrody zostały ufundowane 
przez wójta gminy i Kozienicki Park 
Krajobrazowy. 

W II Spartakiadzie Sołectw 
o Puchar Wójta walczyli miesz-
kańcy sołectwa Borek oraz druży-
na połączonych sołectw: Sarnów, 
Mieścisko i Kociołek. 

Rozegrano następujące konku-
rencje: najsmaczniejsze wypieki, 
szypułkowanie truskawek i obie-
ranie jabłek, przeciąganie liny 
w dwóch kategoriach – dla dzieci 
i dla dorosłych, cięcie drzewa piłą 
ręczną (wyłącznie dla dorosłych), 

slalom rodzinny oraz rzut gumia-
kiem na odległość i do celu. 

Zwycięzcą tegorocznej edycji 
Spartakiady Sołectw zostali miesz-
kańcy sołectwa Borek, ponieważ 
druga drużyna nie brała udziału 
we wszystkich konkurencjach.

Poza tym, na uczestników festy-
nu czekał szereg innych atrakcji. 
Dla dzieci były zabawy z animato-
rami i dmuchane pałace z basenem 
piłek, zjeżdżalniami i labiryntami, 
ujeżdżanie elektrycznego byka 

i cały wybór smakołyków. Smako-
łyki były również dla dorosłych, 
a poza nimi pokaz jazdy konnej 
zorganizowany przez Chorągiew 
Rycerską Ziemi Radomskiej oraz 
występy takich zespołów wokal-
nych, jak Lolek Orkiestra, Alibi, 
Łukash i zabawa taneczna z ze-
społem CDN.

Pogoda spisała się na medal 
i wszyscy bawili się doskonale do 
późnych godzin.

 Jacek Lombarski

Wójt Marcin Gac życzył dzieciom dużo uśmiechów na co dzień i beztroskiego dzieciństwa

Dziecięce zabawy z animatorami

Konna przejażdżka to niespodziewana atrakcjaBaśniowy świat dziecka jak z Disneya

Laureaci konkursów edukacyjnych

Szypułkowanie truskawek na czas, czyli Spartakiada Sołectw

To nie gimnastyka poranna, ale taniec z animatorem
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Stulatka z Gielniowa
Rok wybuchu I Wojny Światowej zaznaczył się w tragicznie w historii Gielniowa. Spłonęła wtedy południowa strona obecnego Placu 
Wolności, ul. Strażacka oraz budynek gminy. Z potrzeby więc narodziła się myśl o stworzeniu straży ogniowej. Dziś Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gielniowie liczy 46 druhów, w tym 33 czynnych, 7 honorowych i 6 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

– Ta szczególna, jubileuszo-
wa uroczystość, w swej historii 
zaczęła się z początkiem roku 
1917 – powiedział wójt Gminy 
Gielniów, Władysław Czarnec-
ki. – Spotykamy się dziś, w ju-
bileuszowym roku stulecia od-
zyskania niepodległości Polski, 
w tak pięknym okresie stulecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gielniowie, które zostało uho-
norowane tak licznymi odznacze-
niami. Można sobie wyobrazić, 
jak doszło do pierwszych zorga-
nizowanych spotkań przy gasze-
niu pożarów. Był to trudny okres 
czasu, w którym większość, bo 
prawie 90% budynków pokrytych 
było strzechą i różne zawieje losu 
nawiedzały Gielniów. Nasza OSP 
już w 1958 roku otrzymała nowy 
samochód, co było dużym wyróż-
nieniem. Dziś jesteśmy jednost-
ką znaczącą w powiecie, wyróż-
niającą się w swojej działalności 
i w aktywności stowarzyszeniowej 
– podkreślił wójt Czarnecki.

Uroczystość stulecia OSP 
w Gielniowie, która odbyła się przy 
pięknej pogodzie, zgromadziła wie-
lu gości – starostów powiatu przy-
suskiego i opoczyńskiego, wójtów 
oraz przedstawicieli Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego jednostka została od-
znaczona Złotym Znakiem Związ-
ku OSP RP za wieloletnią, ofi arną 
działalność w ochronie przeciwpo-
żarowej dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej Polskiej. Odzna-
czenia sztandaru dokonał wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie Zbigniew Gołąbek 
w asyście starosty przysuskiego Ma-
riana Niemirskiego i Komendanta 
Powiatowego PSP mł. bryg. Mar-
cina Sokoła.

Uznanie dla druhów OSP wy-
raził również marszałek Adam 
Struzik, nadając Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gielniowie Medal 
Pamiątkowy „Pro Masovia”. Wy-
różnieni zostali również liczni po-
szczególni druhowie otrzymując 
„Medale za zasługi dla Pożarnic-
twa”, odznaki „Strażaka Wzoro-
wego” i „Młodzieżowej Drużyny 
Strażackiej”. Wiele osób, w tym 
również wójt Władysław Czarnec-
ki, otrzymało dyplomy uznania od 
marszałka Struzika za wieloletnią, 
rzetelną pracę na rzecz rozwoju 
jednostki oraz zaangażowanie 
w działania, przyczyniające się do 
poprawy bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności, wręczone w jego 
imieniu przez druha Zbigniewa 
Gołąbka.

Uroczystość poprowadzili: 
Komendant Gminny ZOSP RP 
w Gielniowie Bernard Poprzeczny 
oraz Sekretarz Zarządu OSP Pauli-
na Zych i Patrycja Poprzeczna.

 Jacek Lombarski

Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
 Złoty – Maciej Zych, Paweł Zych, Tomasz Zych
 Srebrny – Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Raczyńska i Bartłomiej Sionek
 Brązowy – Konrad Popiński, Przemysław Krzyżanowski, Paweł Grzywaczew-

ski, Sylwester Raczyński, Mateusz Idzik, Elżbieta Zych, Adam Młodawski, 
Agata Michałowicz, Marzena Kozłowska, Jowita Pawłowska i Beata Pancer

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:
Paulina Zych, Szymon Zych, Małgorzata Stachniak, Grzegorz Krzyżanowski, 
Maciej Farys, Tomasz Zych, Dominik Popiński, Ewa Poprzeczna, Grzegorz 
Pielas, Artur Borowiecki, Konrad Wołynkiewicz.

Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: 
 Złotą – Patrycja Poprzeczna
 Srebrną – Natalia Pawlikowska i Michał Moryc
 Brązową – Angelika Starnawska, Maja Grzywaczewska, 

Martyna Grzywaczewska

Dyplom uznania z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Gielniowie z podzię-
kowaniem od Marszałka Adama Struzika otrzymali: wójt Gminy Gielniów 
Władysław Czarnecki oraz druhowie Maciej Zych, Piotr Starnawski, Andrzej 
Raczyński, Sylwester Kądziela, Bernard Poprzeczny i Mieczysław Rzeźnik.

100-lecie to szczególna uroczystość – powiedział wójt Władysław Czarnecki
Uroczystość poprowadzili: Komendant Gminnego ZOSP RP w Gielniowie Bernard Poprzeczny 
oraz Sekretarz Zarządu OSP Paulina Zych i Patrycja Poprzeczna

Pamiątkowe zdjęcie

Szczególny moment w chwili każdego strażaka – odznaczenie medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” przez druha Zbigniewa Gołąbka

Uroczysta parada Młodzieżowa orkiestra
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy 

na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 1 
przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu 

o powierzchni 119,70 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 271.000,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. 
nieruchomości ustala się do dnia 21.06.2018 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu 
użytkowego Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 

13.550,00 zł do dnia 18.06.2018 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21.06.2018 r. do godz. 11.30 

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210, II p. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu 
(048) 384-06-40 wew. 329.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy 

na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 2 
przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu

o powierzchni 90,30 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 208.000,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. 
nieruchomości ustala się do dnia 21.06.2018 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu 
użytkowego Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasz Dom” u. M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 

10.400,00 zł do dnia 18.06.2018 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21.06.2018 r. do godz. 11.30 

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210, II p. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu 
(048) 384-06-40 wew. 329.

Pamięci lotników i partyzantów AK
– Odsłonięcie pomnika upamiętniającego zrzut broni, amunicji i sprzętu wojskowego 
dla Podobwodu AK „Sabina Sława”, na zrzutowisko „Konwalia” w lesie niedaleko Makowca, 
jest wyrazem wdzięczności dla bohaterskich lotników, którzy lecieli z dalekiego Brindisi 
z pomocą dla polskiego podziemia oraz dowódców i żołnierzy AK Podobwodu Skaryszew, 
którzy ten zrzut przejmowali – powiedział Kazimierz Kozieł, prezes skaryszewskiego koła 
ŚZŻAK i inicjator budowy pomnika.

W uroczystości wzięła udział 
Kompania Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych z Dęblina, poczty 
sztandarowe i przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich, służb 
mundurowych, szkół oraz licznie 
przybyli mieszkańcy Makowca, 
Skaryszewa i pobliskich miejsco-
wości. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
polowa koncelebrowana przez księ-
dza proboszcza parafi i w Makowcu 

Andrzeja Wąsika i ks. proboszcza 
parafi i kościoła garnizonowego w 
Radomiu ks. mjr Kryspina Raka. W 
mszy, jak i w czasie całej uroczysto-
ści asystowała Orkiestra Wojskowa 
Garnizonu Radom.

Uroczystość była także okazją 
do uhonorowania osób, które 
włączają się w przywracanie pa-
mięci o osobach i wydarzeniach, 
jakie miały miejsce na terenie 
naszej Małej Ojczyzny. Specjalnie 

na tę okazję został wybity medal 
okolicznościowy. Na zakończe-
nie uroczystości, z patriotycznym 
przesłaniem wystąpili uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Makowcu pod kierunkiem 
Agnieszki Szarpak. 

Nad przebiegiem uroczystości 
czuwał Mirosław Sienkiewicz, dy-
rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Skaryszewie.

 JaL

Uczestnicy uroczystości

Kazimierz Kozieł, inicjator budowy pomnika w Makowcu, jako ostatni przeciął szarfę
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Jubileusz 
druhów z Łączan
Od czasu kiedy z inicjatywy sekretarza Gminy Wierzbica Bolesława Załęskiego, 
powstała w Łączanach Ochotnicza Straż Pożarna minęło 90 lat.

– 90 lat to bardzo dużo. Je-
steście kontynuatorami tego, co 
rozpoczęli nasi, wasi dziadkowie 
– powiedział wójt Gminy Wierz-
bica Zdzisław Dulias. – Robicie to, 
co do was należy, do czego zosta-
liście powołani i niesiecie pomoc 
dla wszystkich potrzebujących. 
W ciągu tych lat zmieniło się zapo-
trzebowanie, zmieniły się zagroże-
nia, ale wy, wspólnie z gminą – bo 
jesteście szkoleni, płacimy za to 
– podejmujecie nowe wyzwania, 

podejmujecie nowe działania i, co 
najważniejsze, stawiacie na pre-
wencję. Coraz częściej organizując 
konkursy, spotkania z młodzieżą, 
czy poruszając tematy, szczególnie 
wiosenne, przeciwko wypalaniu 
traw, co jest dla wszystkich plagą. 
Ja, ze swojej strony, dołączam się 
do tych wszystkich życzeń, które 
padły od czcigodnych gości, Mar-
szałka Adama Struzika, pani prze-
wodniczącej Rady Powiatu Teresy 
Bartosiewicz. Pozwólcie, że złożę 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 Złoty – Marcin Zientek, Marek Piskorz
 Srebrny – Zbigniew Bednarczyk, Rafał Romanowski
 Brązowy – Radosław Rola, Marcin Matoga, Zbigniew Lisek, 

Kamil Michalczak, Łukasz Michalczak, Grzegorz Makowski, Artur Lisek, 
Mariusz Makowski, Tomasz Ziętek

Odznaka „Strażak Wzorowy” – Jarosław Wójcicki, Michał Rola, 
Artur Marczykowski, Jacek Makowski, Damian Fituch, Mariusz Rola, 
Piotr Marczykowski

Odznaka „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”: 

 Złota – Filip Lisek, Katarzyna Lis, Patrycja Wójcicka, Patryk Bednarczyk, 
Dawid Katus, Kacper Piskorz
 Srebrna – Oskar Siwiarek, Maja Więcaszek

Odznaka „Za wysługę lat” – Edward Łyżwiński (60), Józef Raban (55), 
Edward Rola (55), Henryk Rola (55), Józef Ziętek (50), Edward Ziętek (45), Jan 
Zieliński (45), Stanisław Ziętek (45), Janusz Rola (45), Zygmunt Piskorz (40)

Medal „Pro Mazovia” – Zdzisław Dulias, Stanisław Ziętek, Józef Raban, 
Janusz Rola, Jednostka OSP Łączany

wam najserdeczniejsze życzenia 
dla was, dla waszych rodzin, dla 
nagrodzonych, dla wyróżnionych, 
aby słońce wam zawsze świeciło 
i oby akcje były szczęśliwe i ile 
wyjazdów tyle powrotów, a świę-
ty Florian niech czuwa nad wami, 
waszym bezpieczeństwem i wa-
szych rodzin. Szczęść Boże!  

Nie tylko życzenia, m.in. od 
druha Zbigniewa Gołąbka, Wice-
prezesa ZOSP RP Mazowsza, były 
dowodem uznania. Znalazły się 
również dyplomy uznania od Mar-
szałka Adama Struzika za wielolet-
nią, rzetelną pracę na rzecz rozwo-
ju jednostki oraz zaangażowanie 
w działania przyczyniające się do 
poprawy bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności, wręczone przez niego 
osobiście.

– Dziękuję wszystkim druhom 
za trud, zaangażowanie i sprawnie 
przeprowadzone interwencje – 
podkreślił Adam Struzik. – Mam 
nadzieję, że dotychczasowe do-
świadczenie oraz liczne zasługi, 
staną się mobilizacją do dalszej 
efektywnej pracy na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców. 

Marszałek Struzik wręczył rów-
nież medal „Pro Mazovia”, m.in. 
wójtowi Zdzisławowi Duliasowi 
i Jednostce OSP w Łączanach, która 
obecnie liczy 52 czynnych członków 
oraz 8 członków honorowych i 16 
członków MDP. Wielu z nich za 
swoją ciężką pracę otrzymało me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
odznaki „Wzorowego Strażaka” 
a najmłodsi adepci sztuki pożarniczej 
wyróżnieni zostali odznaką „Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej”. 

 JaL

Już dziś strażacy z Łączan zapraszają na jubileusz 100-lecia powstania jednostki

Uhonorowani Medalem „Pro Mazovia” wręczonym przez marszałka Adama Struzika w asyście przew. Sejmiku Bożenny Pacholczak 
i radnego Zbigniewa Gołąbka

Wójt Zdzisław Dulias prezentuje grawerton przekazany druhom OSP przez przew. Teresę Barto-
siewicz od władz powiatu radomskiego Druhowie-medaliści

Młodzi następcy

Kwiaty dla strażaków od uczniów
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 Druhowie ochotnicy – Zbigniew Gołąbek i Piotr Papis, wójt Klwowa, znani 
są z pogodnego usposobienia i humoru, choć marsowe oblicze też nie jest im 
obce. Bardzo zasadniczy byli np. na majowej uroczystości 100-lecia OSP w Klwo-
wie. Piotr Papis jako wójt gminy był jej gospodarzem, a dh Zbigniew Gołąbek 
reprezentował Zarząd Główny OSP. W Gielniowie spotkali się na podobnie 
okrągłym jubileuszu miejscowej OSP. Zdjęcie pstryknęliśmy im  jednak już 
po jej części ofi cjalnej, jako  gościom, którym przyjdzie wznosić toast: 200 lat!

 To był pracowity dzień dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika i wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa. Najpierw uroczyste 
oddanie placu im. Jana Pawła II w Wierzbicy, a później obchody jubileuszu 
90-lecia Jednostki OSP w Łączanach. Wszystko przebiegło jednak sprawnie 
i zgodnie z harmonogramem.

 Druh OSP to znane, ale przez naszą kronikę po raz pierwszy uchwycone, 
inne oblicze dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie, 
Mirosława Sienkiewicza. Podczas uroczystości 90-lecia OSP w Łączanach 
wcielił się w rolę konferansjera, sprawnie prowadząc tę uroczystość. 

 Drużyna piłkarska GRYF Policzna budują-
co wzbogaciła program niedzielnego Festynu 
Rodzinnego. W przedostatnim meczu, ubiega-
jących się o awans do ligi okręgowej zwyciężyła 
do zera GRYFIĘ Mirów. Już na parę tygodni 
przed tym spotkaniem awans miała w  przy-
słowiowej kieszeni, gdyż nad drugą w tabeli 
Polonią Iłża utrzymuje 10-punktową prze-
wagę. I tak pozostanie do ostatniego meczu  
tym sezonie. Relacja z Festynu Rodzinnego 
na str.  2.

 Był w zamierzchłych czasach 
taki serial „Dyrektorzy”. Bez żad-
nej aluzji do treści tego serialu, 
który był jawną propagandą 
sukcesu, spotkaliśmy się z dyrek-
cją Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach: Janem Mazurem 
(dyrektor) i Krzysztofem Zającem 
(z-ca dyrektora) podczas zorgani-
zowanej przez nich IV Konferencji 
„Kozienickie Partnerstwo Lokalne 
2018”, w uroczym Dworku Het-
mańskim w Moniochach w Gmi-
nie Głowaczów. 

 Trudno się dziwić, że Jednostka 
OSP Gielniów przetrwała 100 lat 
naszej historii, skoro ma tak młode 
kadry. Wójt Władysław Czarnecki 
z przyjemnością wręczył najmłod-
szym strażakom z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej złote, srebrne 
i brązowe odznaki.  

 Marcin Dąbrowski, przewodni-
czący SLD w Radomiu, zwołał  kon-
ferencję prasową przed Pomnikiem 
Łucznika. Ustosunkował się na niej do 
wniosku o nadanie Józefowi Grzecz-
narowskiemu tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Radomia. Wniosek, 
złożony w biurze Rady Miejskiej pod 
koniec marca przez grupę inicjatywną 
mieszkańców miasta, miał być rozpa-
trzony przez radnych przed wakacja-
mi. Tymczasem nie ma go w porządku 
obrad poniedziałkowej sesji, chyba 
ostatniej przed wakacjami. Stąd pu-
bliczne przypomnienie adresowane do 
przewodniczącego Dariusza Wójcika.

 Co prawda nie panna Krysia, ale pani Danuta 
Błażyńska, porwana została do tańca w czasie festynu 
w Gniewoszowie przez Rafała Brzeskiego z Chorągwi 
Rycerskiej Ziemi Radomskiej. Trochę w tańcu prze-
szkadzała szabla, ale nie z takimi problemami mierzy 
się na co dzień pani Danuta w Dziale Promocji Urzędu 
Gminy w Gniewoszowie. 

P O ( d ) G L Ą D Y

Na luzie...

Dyrektorzy w akcji

Młoda latorośl 
OSP Gielniów

Marszałek z wójtem 
za pan-brat

GRYF 
awansował!

Ostatni mazur 
dzisiaj?

Inne oblicze

Kiedy uhonorowanie Grzecznarowskiego?


