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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comJak rolnicy z farmerami

Dzięki organizacjom rolniczym i działającym w nich osobom, 
rozwija się współpraca i od lat podtrzymywana jest więź mię-
dzy młodą generacją farmerów amerykańskich i ambitnymi 
właścicielami polskich gospodarstw.

Podtrzymywana jest wymiana 
doświadczeń między dużym ob-
szarowo i   ludnościowo stanem 
Teksas a  polskimi organizacjami 
ogólnokrajowymi, m.in. Polskim 
Związkiem Producentów Roślin 
Zbożowych, któremu prezesuje 
mgr inż. Stanisław Kacperczyk. 
W Polsce przebywa grupa młodych 
Amerykanów, słuchaczy dwuseme-
stralnych studiów podyplomowych 
z rolnictwa na Uniwersytecie Sta-
nowym w  Maryland, poszerzają-
cych ich wiedzę i  pogłębiających 
kwalifi kacje. Towarzyszy im Kata-
rzyna Boczek, zastępca dyrektora 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie koło Warszawy. Poin-
formowała, że grupa została zorga-
nizowana przez prof. Jima Mazur-
kiewicza, profesora uniwersytetu 
stanowego. Przyjechali do Polski 
żeby zobaczyć, jak wygląda polskie 
i europejskie rolnictwo. Rozmawia-
my w połowie ich pobytu w Polsce. 
Zwiedzali już gospodarstwa w pół-
nocnej części Polski i  teraz prze-
mieszczają się na południe kraju. 
Zamierzają zapoznać się z polską 
specyfi ką i  różnorodnością, roz-
poczynając od gospodarstw dużych 
obszarowo, a  kończąc na małych 
i agroturystycznych w południowej 

części kraju. W Oddziale Doradz-
twa Rolniczego w Radomiu uczyli 
się produkowania wędlin i serów. 
W programie są też tematy o dzia-
łalności pozarolniczej, wzbogaca-
jącej możliwości zarobkowania. 
Zapoznawani są z  polskimi nor-
mami żywieniowymi, sanitarnymi 
itp. Na spotkaniach przekazuje się 
im informacje na temat współpracy 
w ramach UE, dotacji, projektów 
unijnych itp. Zachwyceni są polską 
gościnnością. 

Rozmawiałem ze studentką, któ-
rej rodzice prowadzą małe obszaro-
wo, jak na warunki amerykańskie, 
gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 500 akrów czyli 250 hektarów. 
Gospodarstwo prowadzi 68– letni 
ojciec. Licząca 65 lat mama jest 
nauczycielką. Dzięki jej pracy 
ubezpieczona jest cała rodzina. 
Z  mężem, z  zawodu dziennika-
rzem, przygotowuje się do przejęcia 
farmy po rodzicach. Gospodarstwo 
ojca nie jest postawione na wyso-
kim poziomie technologicznym. 
Dochody z niego pozwalają na po-
krycie kosztów utrzymania rodziny, 
lecz brakuje pieniędzy na inwesty-
cje, na rozwój. Studentka zwierzyła 
się, że jest pod wrażeniem polskiej 
gościnności, przedsiębiorczości 

i podtrzymywania dziedzictwa kul-
turowego mieszkańców wsi. 

Grupa studentów z Uniwersytetu 
Stanowego, w powiecie zwoleńskim, 
zapoznała się z gospodarstwem zbo-
żowym Stanisława Kacperczyka, za-
mieszkałym we wsi Bartodzieje, gm. 
Tczów, ekologicznym – Dariusza Pa-
kuły ze Zwolenia, chłodnią Rafała 

Stępnia z Sydołu i Zakładem Re-
montowo-Budowlanym Sprzętu 
Rolniczego Krzysztofa Krawca 
w Paciorkowej Woli.

Wymiana doświadczeń 
z udziałem całej grupy odbyła 
się w  Dworku ANNA w  Pod-
górze. Amerykanie serdecznie 
podziękowali polskim rolnikom 
i dyrektor Katarzynie Boczek za 
przekazaną im wiedzę i gościn-
ność. Przekazali im podzięko-
wania na piśmie i  upominki 
Z Zespołem KGW Bartodzieje 
„Kukułki” podjęli próbę wspól-
nego tańca. Pożegnalne spotka-
nie trwało do późnych godzin.

 Mieczysław Kaca

Rolnicy z powiatu zwoleńskiego w przyjacielskiej rozmowie 
z prof. Jim’em Mazurkiewiczem z Uniwersytetu Stanowego

Próba wspólnego tańca gości z zespołem KGW Bartodzieje „Kukułki”

Amerykanki podziękowały na piśmie i upominkami polskim rolnikom za przekazaną im wiedzę
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„Przyłęk – 
nasza ziemia”
Od dwunastu lat w Przyłęku na Rodzinnym Festynie gromadzą się 
tłumy widzów. Pogoda choć zmiennie, zawsze dopisuje. Najmniej 
zawodna jest pogoda ducha i zawsze zabawa jest doskonała. 
Tak było również i tym razem.

– Spotykamy się po raz dwuna-
sty na naszym Festynie Rodzinnym 
„Przyłęk – nasza ziemia” – powie-
dział wójt Gminy Przyłęk Marian 
Kuś. – Ten rok jest rokiem szcze-
gólnym. Spotykamy się w  stulecie 
odzyskania niepodległości. Po 123 
latach wreszcie Polska odzyskała nie-
podległość i dzisiejszy festyn jest po 
to, żebyśmy się bawili i cieszyli z tej 
odzyskanej niepodległości. Witam 
wszystkich i życzę wspaniałej zabawy.

Organizatorzy festynu, współfi -
nansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckie-
go i Gminy Przyłęk, nie szczędzili 

zabiegów. Na stadionie w Przyłęku 
zapewniono moc atrakcji, a  wójt 
Marian Kuś mógł spokojnie powi-
tać licznie przybyłych na zabawę do-
stojnych gości. Byli wśród nich m.in. 
wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego Rafał Rajkowski i radny 
sejmiku Zbigniew Gołąbek. Na 
trybunie honorowej zasiadł staro-
sta powiatu zwoleńskiego Waldemar 
Urbański i wiceburmistrz Zwolenia 
Grzegorz Molendowski, Mirosław 
Madejski – członek Zarządu Po-
wiatu Zwoleńskiego i  gospodarz 
festynu, Jerzy Kamionka – radny 
powiatu zwoleńskiego. Z sąsiednich, 

zaprzyjaźnionych gmin przybył To-
masz Adamiec, wójt gminy Policzna 
i Krzysztof Śmietanka – przewodni-
czący Rady Gminy Chotcza. Obecni 
byli również Danuta Bocian – sekre-
tarz UG w Przyłęku wraz z pracow-
nikami Urzędu Gminy, Wojciech 
Szmajda – przewodniczący Rady 
i radni, Teresa Wójtowicz – kierow-
nik SPZOZ w  Przyłęku, Monika 
Krześniak – kierownik Gminnej 
Biblioteki w Przyłęku, Roman Ka-
miński – prezes Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Przyłęku, podinspektor Krzysz-
tof Szczudło – zastępca komendan-
ta powiatowego Policji w Zwoleniu, 
Eugeniusz Wolszczak – kierownik 
KRUS w Zwoleniu i Dariusz Tuszyń-
ski dyrektor TUW w Lipsku. 

Bogaty program estradowy, 
sprawnie prowadzony przez An-
drzeja Dąbrowskiego, zapewniał 
wszystkim bogatą gamę rozrywki. 
Najpierw wystąpiły zespoły ludowe, 
działające przy KGW w Grabowie 
nad Wisłą, Łaguszowie, Mierziącz-
ce i Rudkach, oraz gościnnie zespół 
ze Starej Błotnicy. Następnie scenę 
zajęli lokalni, najmłodsi artyści, 
podopieczne Gminnej Biblioteki 
w Przyłęku Zuzanna Burdyn, Mag-
dalena Łepecka, Zuzanna Fielestak, 
Aleksandra Głowacka i  Milena 
Szmajda. Ich występ nagrodzony 
został nie tylko gromkimi brawami 
widowni, ale również praktycznymi 
zestawami dla rowerzystów, które 
wręczył przewodniczący Rady 
Gminy Wojciech Szmajda.

Po zespołach ludowych i  mło-
dzieży na scenę wkroczyli profe-
sjonaliści. Popis wspaniałego hu-
moru zafundował widzom słynny 
wrocławski kabaret „Paka”. Po nim, 
mimo że jeszcze był dzień, na estra-
dzie zajaśniały gwiazdy czyli „Liza 
i Cygańskie Gwiazdy”. Wspaniałą 
zabawę zakończył występ zespołu 
„Silver” i  dyskoteka oraz pokaz 
sztucznych ogni. 

 Jacek Lombarski

Publiczność dopisała Dla najmłodszych było atrakcji do wyboru

Wójt Marian Kuś powitał serdecznie wszystkich przybyłych gości

Wiele ciepłych słów uznania skierowali do uczestników Festynu Rafał Rajkowski, 
Zbigniew Gołąbek i starosta Waldemar Urbański

Młode artystki obdarował przewodniczący Rady Gminy Wojciech Szmajda

Zespół ludowy z Mierziączki

„Grabowianki” z Grabowa nad Wisłą z męskim wsparciem

„Łaguszowianki” z Łaguszowa
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Moją pasją Mała Ojczyzna...
 – Praca dla ludzi daje wiele radości i wewnętrznej satysfakcji 

– mówi Stefan Bernaciak, znany samorządowiec z powiatu zwoleńskiego.

 Pochodzi Pan z gminy Kazanów, 

powiatu zwoleńskiego...

– Urodziłem się w  gminie Ka-
zanów, nieprzerwalnie w  niej 
mieszkam i nigdy nie planowałem 
jej opuszczać. Jest mi tu dobrze. 
W końcu mieszkam wśród swoich. 
Czasem żartuję, że jestem specjali-
stą od spraw wiejskich. Mam także 
żonę pochodzącą z  gminy Kaza-
nów. Proszę pytać o wszystko, nie 
mam nic do ukrycia.
  W takim razie zadam Panu kilka py-

tań, które – mam nadzieję – zaintere-

sują czytelników naszego tygodnika. 

Zatem kilka zdań o dotychczasowej 

drodze zawodowej i społecznej.

– W  swojej wieloletniej pracy 
i służbie publicznej funkcjonowa-
łem w ruchu młodzieżowym, by-
łem szefem gminy Kazanów, szefem 
biura poselskiego znanego europo-
sła, czy wicestarostą zwoleńskim. 
Obecnie funkcjonuję w  Urzędzie 
Marszałkowskim w  Warszawie. 
A  więc doświadczenia w  pracy 
z ludźmi i dla ludzi mi nie brakuje. 
Jeżeli chodzi o przygotowanie teo-
retyczne, to mówiłem przy okazji 
wcześniejszego wywiadu, że ukoń-
czyłem Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie, Wyższą Szko-
łę Dziennikarską w  Warszawie, 
studia podyplomowe na Akademii 
Obrony Narodowej (Przywódz-
two i Negocjacje) i Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(Studium Prawa Europejskiego) 
w  Warszawie, a  ostatnio w  roku 
akademickim 2017/18 w Wyższej 
Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości 
studia w zakresie Ochrony i Zarzą-
dzania w Służbie Zdrowia. 
 Czy reforma administracji, obowią-

zująca w Polsce od 1 stycznia 1999 r., 

się sprawdziła?

– Niestety, mam bardzo mieszane 
odczucia. Zlikwidowano istniejące 
od 1975 roku województwo radom-
skie. Stała się krzywda mieszkań-
com ziemi radomskiej. Powiem 
więcej: to istny dramat. Radom – 
posiadając status miasta wojewódz-
kiego – byłby w  zupełnie innym 
miejscu. Myślę, że nie stanęły na 
wysokości zadania ówczesne elity 
polityczne. Oddały status miasta 
wojewódzkiego bez jakiejkolwiek 
walki. W wyniku reformy powstały 
powiaty. Część kompetencji gmin, 
jak budownictwo czy komunikacja, 
przeszły do samorządów powiato-
wych, które istnieją od 20 lat. Czy to 
dobrze, czy źle? Niech ocenią sami 
mieszkańcy.
 Politologa wypada zapytać o prze-

miany zachodzące w Polsce…

– W ocenach potrzebny jest pe-
wien umiar, dystans, a więc i czas. 
Jak pokazuje doświadczenie, 
w dłuższym przedziale czasu win-
no się oceniać zachodzące zmiany. 
Część z  nich została pozytywnie 
przyjęta, jak choćby powrót do 
wcześniejszego wieku emerytalne-
go, likwidacja gimnazjów, próba 
budowania tożsamości narodowej. 
Ale nie utworzono trzech obiecy-

wanych w kampanii wyborczej wo-
jewództw, w tym radomskiego, nie 
opodatkowano sklepów wielkopo-
wierzchniowych. Budzi moje wąt-
pliwości zakaz handlu w niedzielę, 
wprowadzono pseudoreformę 
służby zdrowia, która ma charak-
ter pozorny, pozwolono sprowadzić 
tysiące ton śmieci do Polski, spacy-
fi kowano w brutalny sposób protest 
osób niepełnosprawnych. Przecież 
stopniem, miarą szacunku Pań-
stwa do osób niepełnosprawnych 
między innymi mierzy się poziom 
cywilizacyjny narodu. Niestety, 
w  ostatnich trzech miesiącach 
Państwo nie zdało egzaminu. Wręcz 
odwrotnie, ośmieszyło się. Należa-
ło pomóc najbardziej poszkodowa-
nym rodzinom, które dźwigają ten 
przysłowiowy krzyż. Prezydent RP 
planował referendum. Szkoda, że 
się nie odbędzie, bo Polsce potrzeb-
na jest nowa konstytucja. Pytania 
winny dotyczyć kwestii ustrojo-
wych. Polsce potrzebna jest silna 
władza, stąd nie powinno zabrak-
nąć pytań w rodzaju: czy jesteśmy 
za demokracją parlamentarno-ga-
binetową, czy rządami prezydenc-
kimi, za którymi optuję ja. Myślę, 
że należałoby spytać również naród 
o jednomandatowe okręgi wybor-
cze do powiatów i województw.
 Mieszkając w gminie Kazanów jest 

pan jednocześnie członkiem spo-

łeczności powiatu zwoleńskiego. Czy 

dużo się w nim zmieniło?

– Zmieniło się bardzo dużo. Mia-
sto Zwoleń leży na skrzyżowaniu 
dróg krajowych wschód–zachód 
tj. Piotrków Trybunalski–Lublin 
i północ–południe tj. Warszawa– 
–Sandomierz. Dobra lokalizacja 
przekłada się na ilość podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych 
w ostatnich latach, a te płacą podat-
ki CIT, co niewątpliwie ma wpływ 
na wielkość budżetu samorządu 
powiatowego. Gmina zaś pobiera 
podatek od nieruchomości, który 
wzbogaca jej budżet. A więc dobre 
położenie geografi czne przekłada 
się na dochody jednostek samorzą-
du terytorialnego. Przy pozyskaniu 

środków fi nansowych z  Unii Eu-
ropejskiej łącznie daje to znaczne 
środki na inwestycje i remonty. 
 Jesteśmy w przededniu wyborów 

samorządowych. Czy będzie Pan kan-

dydował?

– Tak, mam taki plan. Będę nie-
skromny, ale mam dość dobre przy-
gotowanie teoretyczne i praktycz-
ne. Wiem, że mogę dużo dobrego 
zrobić dla naszego powiatu, gminy 
i jej mieszkańców. Jesteśmy w jed-
nym okręgu wyborczym z gminą 
Tczów w wyborach do samorządu 
powiatowego. A więc, żeby wygrać 
wybory do rady powiatu muszą 
kandydować osoby rozpoznawal-
ne, sprawdzone itd., w przeciwnym 
przypadku możemy nawet nie mieć 
swojego przedstawiciela (radnego) 
w radzie powiatu zwoleńskiego.
 Rozmawiałem ze znającymi Pana 

wieloma ludźmi. Nie kryli zdziwienia, 

że cztery lata temu nie uzyskał Pan 

mandatu radnego powiatu zwoleń-

skiego…

– Zawsze takie werdykty wy-
borców przyjmuję z dużą pokorą. 
Myślę, że nie było merytorycznych 
podstaw takiego wyniku wybor-
czego, czy takiego stanu rzeczy. 
Mieszkańców, wyborców zawsze 
szanowałem. Sądzę też, że sporo 
dobrego wspólnie i przy wsparciu 
mieszkańców udało nam się zro-
bić. Ale o tym za chwilę. Myślę, że 
były też inne przyczyny tego stanu 
rzeczy. Jak kandyduje w wyborach 
więcej niż jedna osoba o identycz-
nym nazwisku, to mogą też zdarzać 
się niestety pomyłki. Trzeba oprócz 
nazwiska czytać imiona i  trafnie 
wybierać. Trzeba wnikliwie ana-
lizować, czy stawiając znak przy 
nazwisku, wybiera się właściwą 
osobę. Tak pewnie będzie również 
w nadchodzących wyborach. Osób 
o identycznym nazwisku zapewne 
będzie więcej. Obecnie idąc do wy-
borów, jeżeli chcemy trafnie, dobrze 
wybierać, musimy iść odpowiednio 
przygotowani. A więc wcześniej za-
poznać się z nazwiskiem i imieniem 
kandydata, numerem listy wybor-
czej i nazwą komitetu wyborczego. 

Nadal zapewne będą obowiązywać 
tzw. książeczki, a nie listy. Musimy 
się też uodpornić na plotki, pomó-
wienia, oszczerstwa. Część kandy-
datów słabej moralności może się 
uciekać do takich brzydkich chwy-
tów, krzywdząc innych. Rodzi się 
pytanie, czy to będą igrzyska, czy 
merytoryczna dyskusja o gminie, 
powiecie? Wierzę, że większość 
mieszkańców myśli rozsądnie, 
a dobro wspólne jest nadrzędnym 
celem. Wierzę, że mieszkańcy na-
szej gminy rozpoznają prawidłowe 
intencje kandydatów.
 Co ważnego udało się zrobić 

w okresie sprawowania przez Pana 

funkcji kierowniczej w samorządzie 

powiatu zwoleńskiego?

– Dużo, jak na możliwości po-
wiatu zwoleńskiego. Wymienię tyl-
ko najważniejsze. W samym Zwo-
leniu wybudowane zostały nowe 
obiekty Zespołu Szkół Rolniczo-
-Technicznych, a  więc poprawiły 
się warunki nauczania dla ok. 700 
uczniów. Duże pieniądze zostały 
pozyskane na termomodernizację 
szpitala. Zgodzicie się Państwo, 
że obecnie wygląda on dobrze. 
W  terenie zmodernizowanych, 
bądź wybudowanych, zostało wie-
le kilometrów dróg powiatowych 
wpływających na warunki życia 
mieszkańców. Wymienię tylko te, 
które zostały wykonane w gminie 
Kazanów: Pcin–Kroczów Mniejszy 
(zamknięty został inwestycyjnie 
ciąg komunikacyjny), Wilczy Ług 
–Kroczów Mn., Kroczów Mn.–
Kazanów, Ostrownica–Kowalków, 
Kazanów–Wielgie (Marianki), 
Wólka–Niedarczów, Kopiec – Za-
krzówek itd. Wyobraźmy sobie 
naszą gminę bez tych dróg, bądź 
z nawierzchnią w stanie katastro-
falnym. Sporo się zmieniło. Jest to 
nasz wspólny dorobek.
 Co według Pana należałoby zrobić 

w najbliższych latach w gminie Ka-

zanów?

– Jestem przede wszystkim sa-
morządowcem. Chciałbym, żeby 
mój powiat i gmina się rozwijały, by 
przybywało inwestycji. Nadal trze-

ba stawiać na drogi, bo to jak układ 
krwionośny, czy nerwowy człowie-
ka, a więc podstawa funkcjonowa-
nia nas wszystkich. To mniej znisz-
czone samochody, mniejsze zużycie 
paliwa, szybszy czas przejazdu itd. 
Oprócz nowych nawierzchni dróg, 
niezbędne są remonty szkół, roz-
wój służby zdrowia tej gminnej, 
jak i powiatowej. Musi się znaleźć 
pomysł na zagospodarowanie bu-
dynków po byłych szkołach. Marzy 
mi się utworzenie, na bazie niszcze-
jących budynków szkół w Osucho-
wie i Kroczowie Mniejszym, Domu 
Pomocy Społecznej oraz Domu 
Pobytu Dziennego. Na organizację 
tych placówek, przy niewielkim 
wkładzie własnym, można pozy-
skać pieniądze zewnętrzne. Można 
rozważyć też powstanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Potrzeby w ob-
szarze pomocy społecznej są wiel-
kie. Pamiętajmy, że szkoły w tych 
środowiskach same nie powstały. 
Za tym stali nasi dziadkowie, bądź 
ojcowie, ich trud i zaangażowanie. 
Ci ludzie mieli piękne, wielkie ser-
ca. Nie zmarnujmy tego dorobku. 
Jest już późno, ale te obiekty można 
jeszcze odratować. W rejonie wsi 
Wólka–Dębniak jeden z  inwesto-
rów chce budować fermę kurzą 
w  postaci 8 potężnych kurników 
z produkcją w jednym rzucie (cyklu 
42-dniowym) na ponad 627 tysię-
cy sztuk brojlerów kurzych. Istnieje 
wielkie prawdopodobieństwo, że 
odór – siarkowodór, amoniak i inne 
substancje szkodliwe i niebezpiecz-
ne dla zdrowia – będzie się rozno-
sić na odległość nawet 6–7 km. Ta 
inwestycja będzie miała też nega-
tywny wpływ na środowisko przy-
rodnicze (gatunki zwierząt, roślin, 
siedlisko przyrodnicze, krajobraz). 
Mieszkańcy okolicznych wsi wal-
czą – i słusznie – od kilku miesięcy 
o wydanie przez Panią Wójt Gminy 
Kazanów negatywnej decyzji o wa-
runkach zabudowy dla niechcianej 
inwestycji. Tej inwestycji mówimy 
zdecydowane: nie!
 Jakie przesłanie chciałby Pan prze-

kazać mieszkańcom na najbliższe 

wyborcze miesiące?

 – W każdej partii są ludzie do-
brzy i źli, mądrzy i mniej mądrzy. 
Jednak najważniejszą partią jest 
Polska. Wybory zawsze są trudne. 
Najważniejsze by służyły mieszkań-
com gminy, powiatu. Wybierajmy 
najlepszych, doświadczonych. Wy-
bierajmy tych, którzy się sprawdzili, 
wiernie służyli naszemu terenowi. 
Oni nie zawiodą. Wybierajmy tych, 
co serce swe oddają na rzecz nasze-
go środowiska i gminy.
 Czego Panu życzyć na zakończenie 

naszej rozmowy?

– Jak każdemu z  nas, zdrowia. 
Póki co jest dobre. Ja także Panu 
oraz czytelnikom gazety, życzę 
głównie zdrowia oraz pomyślno-
ści na niwie osobistej i zawodowej, 
a młodzieży szkolnej – bezpieczne-
go wypoczynku wakacyjnego.

 Rozmawiał: Marcin Cynowski 

Stefan Bernaciak przed siedzibą radomskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
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Gwiazdy na 
„Dniach Garbatki”
Jak co roku, od 36 lat, „Dni Garbatki-Letnisko” to wspaniała i huczna zabawy. Pod estradami, 
„Na Polance” i na stadionie sportowym zebrała się liczna rzesza fanów, a zabawa trwa do białego rana.

– Ta impreza organizowana jest 
dla mieszkańców i wczasowiczów 
po to, żeby przyszli, pobawili się, 
spotkali z gwiazdami estrady. Dzi-
siaj największą gwiazdą jest zespół 
Czerwone Gitary – powiedział Ro-
bert Kowalczyk, wójt gminy. – Mam 
nadzieję, że chmury nie pokrzyżują 
nam planów i nie będziemy śpie-
wać tylko deszczowej piosenki, ale 
wszystkie możliwe. Przypomnimy 
sobie stare piosenki z dawnych lat. 
Bardzo dziękuję naszym gościom, 
że zawsze są z nami. 

Wśród zaproszonych gości byli 
posłowie: Leszek Ruszczyk, Dariusz 
Bąk i Andrzej Kosztowniak, radny 
Sejmiku Mazowieckiego Zbigniew 

Gołąbek i wicestarosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Stalmach. Wła-
dze gminy reprezentowali, oprócz 
wójta, sekretarz Urzędu Gminy Te-
resa Fryszkiewicz i przewodniczący 
Rady Włodzimierz Mazur.

Poseł Leszek Ruszczyk złożył 
organizatorom gratulacje i życzył 
doskonałej zabawy. 

Dwudniowa feta zaczęła się, 
jak na tak głośną imprezę, w ciszy 
i  spokoju od zawodów wędkar-
skich, bo ryby nie lubią hałasu. 

Zadudniło na estradzie dopiero po 
godzinie 13., kiedy to w „Grzybku” na 
Polance dały popis swoich umiejęt-
ności chóry seniorów. A przybyło ich 
na tradycyjne już, XXII Integracyjne 
Spotkanie Seniorów Garbatka-Letni-
sko, aż trzynaście. 

Wszystkich uczestników, wy-
konawców i  widzów, przywitała 
przedstawicielka Chóru Seniora 
„Wrzos” Krystyna Peterson, a wójt 
Kowalczyk podziękował wszystkim 
za tak liczne przybycie i życzył do-
skonałej zabawy.

W tym roku tematem przewodnim 
przeglądu była pieśń cygańska. Zu-
pełnie inny, egzotyczny klimat wpro-
wadził w ten wieczór Alberto Amati 
z gorącej Italii, który zaśpiewał znane 
włoskie przeboje. Spotkanie seniorów 
zakończyła zabawa taneczna.

Drugi, fi nałowy dzień festynu to 
już inny klimat, zabawa i muzyka. 
Na płycie stadionu stanęły liczne 
stoiska, tak handlowe, jak i wysta-
wowe. Można było kupić zabawki, 
cukrową watę, obwarzanki, miód 
z  pasieki i  grillowane przekąski. 
Stoisko „Aktywnych 50+” zapra-
szało do spożycia smakowitych 
wypieków z domowej kuchni.

Poza smakołykami, na najmłod-
szych uczestników zabawy czeka-
ły karuzele, kule w basenie i  inne 
atrakcje. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się ekspozycja przygotowa-
na przez Nadleśnictwo Kozienice.

Na estradzie, po generalnej pró-
bie zespołu Czerwone Gitary, wy-
stąpił zespół cyrkowy „Mirek i jego 
Kot”, a po nich młodzieżowa Grupa 
Taneczna, działająca przy Gminnej 
Świetlicy w Garbatce. Tak potrzeb-

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk powitał licznie przybyłych gości Sekretarz Urzędu Gminy Teresa Fryszkiewicz wręczyła puchary młodym wędkarzom

ną na co dzień dawkę humoru 
i śmiechu zapewnił widzom „Ka-
baret Masztalscy”, a dobrą muzykę 
zespół „Łukash”.

„Czerwone Gitary” zgromadziły 
pod sceną wiwatujący wielopoko-
leniowy tłum fanów. Trudno się 
dziwić. Śpiewają już od 1965 roku, 
a ich najsłynniejsze przeboje nucone 
są do dziś.

Dni Garbatki, mimo kapryśnej 
pogody, były dniami wspaniałej, 
niezapomnianej zabawy do póź-
nych godzin wieczornych.   JaL

Zaproszeni goście z gospodarzami „Wrzos” Chór Klubu Seniora z Garbatki Letnisko

Zabawa seniorów w „Grzybku” Stowarzyszenie „Aktywni 50+” zaprasza do poczęstunku

Młodzieżowa Grupa Taneczna z Garbatki-Letnisko „Czerwone Gitary” jak zwykle w pełnej formie
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„Raz na Ludowo” z Lesiowa gm. Jastrzębia Tłoczno było pod estradą, ale jak oprzeć się tak dziarskim muzykantom

Kolorowo 
i na ludowo
Pierwszy Festiwal Folkloru w Iłży odbył się w 1995 roku, w 31. rocz-
nicę tragicznej śmierci Józefa Myszki, śpiewaka, tancerza, starosty 
weselnego, artysty estradowego, a przede wszystkim człowieka, który 
potrafi ł kultywować i propagować prawdziwy folklor ziemi iłżeckiej. 
Tegorocznym występom towarzyszyły kiermasze rękodzieła arty-
stycznego oraz ekspozycje fotogramów prezentujące dorobek arty-
styczny festiwalu.

XXIV Festiwal Folkloru rozpo-
czął się od mszy w kościele parafi al-
nym pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, po której barwny 
korowód, przy dźwiękach kapel lu-
dowych, ruszył w kierunku Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tam, po przywitaniu uczestników 
Festiwalu przez burmistrza Miasta 
i  Gminy Iłża, Andrzeja Moskwę, 
oraz starostę radomskiego Miro-
sława Ślifi rczyka, padły znamienne 
słowa: – Dwudziesty Czwarty Fe-
stiwal Folkloru im. Józefa Myszki 
uważam za otwarty.

Na estradę wkroczyli soliści, ze-
społy śpiewacze i  kapele ludowe. 
Nad sprawnym przebiegiem pro-
gramu Festiwalu czuwali Justyna 
Siek i Zbigniew Lasek z Iłżeckiego 
Domu Kultury.

Do tegorocznego festiwalu zgłosi-
ło swój udział 8 solistów, 28 zespołów 
śpiewaczych i 14 kapel ludowych, 
łącznie 50 wykonawców. Taka ilość 
uczestników zmusiła organizatorów 
do rygorystycznego przestrzegania 
przebiegu prezentacji. 

Jurorzy konkursu, znani i cenieni 
folkloryści i popularyzatorzy kultu-
ry ludowej, mgr Adolf Krzemiński 
(przewodniczący) oraz Grażyna 
Wieczerzyńska i Marian Popis, nie 
mieli łatwego zadania. Wszyscy 

uczestnicy to znani artyści ludo-
wi, wielokrotnie nagradzani na 
różnych festiwalach i przeglądach. 
Nic dziwnego, że obrady po zakoń-
czeniu prezentacji trwały prawie 
godzinę i można sobie wyobrazić, 
jak były burzliwe.

Lista nagrodzonych i wyróżnio-
nych była tak samo długa, jak i lista 
uczestników. Nikt z  wykonawców 
nie został pominięty. Burmistrz An-
drzej Moskwa, wiceburmistrz Marek 
Łuszczek i zaproszeni goście, wśród 

Nagrodzeni:
KATEGORIA SOLISTÓW: 
I miejsce: Alina Maciejczak 
z Jasieńca Iłżeckiego i Joanna 
Tęcza ze Zwolenia. II miejsce: 

Andrzej Myszka z Kotlarki k.Iłży 
i Wiesław Dypa z Przyłęka. 
III nagroda: Teresa Karwacka 
z Brodów, Amelia Ruszkiewicz 
z Bodzechowa, Patryk Wróbel z Błazin 
Górnych i Wacław Pejas z Bliżyna.

KATEGORIA ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH:
I miejsce: „Strykowice” z gminy 
Zwoleń, „Ostałki” z Chlewisk, 
„Sobótka” z Czarnolasu
i „Jasieniec” z Jasieńca Iłżeckiego 
Górnego. II miejsce: „Rogowianka” 
z gminy Końskie, „Leśnianie” 
z Bodzentyna, „Chomentowianki” 
z Chomentowa Pruszcz – gm. 
Skaryszew, „Grabowianki” z gminy 
Przyłęk. III miejsce: „Sobótka” 
z Bliżyna, „Dolnojasieńczanki” 
z Jasieńca Iłżeckiego Dolnego, 
„Kazanowianki znad Iłżanki” 
z Kazanowa, „Gąsawianki” z gminy 
Jastrząb i „Seredzanki” z Seredzic 
k/Iłży.

W KATEGORII KAPEL LUDOWYCH: 
I miejsce: „Sąsiedzi” z Mirca 
i Kapela Henryka Giedyka z gminy 
Stara Błotnica. II miejsce: 

„Leśnianie” z Bodzentyna. 
III miejsce: „Jaśki” z Końskich, 
„Fachmani” z gminy Wierzbica 
i Kapela Wieśka Zielonki i Edwarda 
Orłowskiego z gminy Chlewiska.

Burmistrz Andrzej Moskwa i wiceburmistrz Marek Łuszczek z zaproszonymi gośćmi 
wręczali nagrody zwycięzcom

których byli wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Woj. Mazowieckiego Bożen-
na Pacholczak i jego radny Zbigniew 
Gołąbek, mieli pełne ręce roboty. 

Wspaniała pogoda towarzyszą-
ca festiwalowi zgromadziła tłumy, 
a pod estradą, jeszcze w czasie kon-
kursowych eliminacji rozpoczęła 
się wesoła zabawa taneczna.

Festiwal Folkloru im. Józefa 
Myszki zakończył koncert Cygań-
skiego Zespołu Artystycznego Pa-
trycja Runo & Gipsy Star.  JaL

Jurorzy festiwalu (od prawej) Grażyna 
Wieczerzyńska, Adolf Krzemiński (przewodni-
czący) i Marian Popis od lat oceniają występy 
ludowych artystów

„Seredzanki” z Seredzic k. Iłży

Wiesław Rokita z Rędzin k. Bliżyna kontynuuje rodzinną, 100-letnią tradycję garncarstwa

Panie z KGW z Białki k. Iłży zapraszały do poczęstunku „Zagórzanki” z gminy Łączna
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Piknik 
Niepodległości
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest tak waż-
nym wydarzeniem dla społeczności lokalnych, że samorządowe 
gminy realizują programy nie tylko przybliżania mieszkańcom 
znaczenia i okoliczności czynnego wyrwania się Polaków z ponad 
120-letniej niewoli, lecz także upamiętnienia zdarzeń i ludzi, uczest-
niczących w zmaganiach niepodległościowych, potem w staraniach 
o utrzymanie przywróconej wolności.

Wójt Belska Dużego Włady-
sław Piątkowski, przemawiając 
w niedzielę 29 lipca do uczestni-
ków Pikniku Niepodległość przy 
rondzie powiedział wymownie, 
że spotykając się tu, też tworzymy 
historię. Kanwą pikniku, rozpoczę-
tego w południe mszą św. w intencji 
Ojczyzny, w   kościele pw. Świętej 
Trójcy w  Belsku Dużym, było 
uroczyste nadanie nazw – Ronda 
Powstańców Styczniowych i  pro-
wadzącej w  kierunku Małej Wsi 
ulicy Zdzisława Lubomirskiego. 
Przedstawiciel Komitetu Organi-
zacyjnego ds. Obchodów 100-lecia 
Niepodległości Bogusław Sikorski 
przypomniał, że komitet został po-
wołany 20 grudnia ubiegłego roku 
z inicjatywy wójta Władysława Piąt-
kowskiego. W obydwu wypadkach 
mamy do czynienia z uczczeniem 
postaw patriotycznych, okupio-
nych daniną krwi i życia. Niespeł-
na dwa kilometry od ronda, w Bel-
sku Małym, znajduje się zbiorowa 
mogiła 40 uczestników Powstania 
Styczniowego. W tym roku przy-
pada 155. rocznica tego patrio-
tycznego zrywu. Uchwałą z  dn. 
13 kwietnia Rada Gminy Belsk 
Duży nadała temu ważnemu skrzy-
żowaniu nazwę Rondo Powstańców 
Styczniowych. Uchwała z  dnia 
21 marca br. odnosi się natomiast 
do nadania 900-metrowemu odcin-
kowi drogi wojewódzkiej, prowa-
dzonej w kierunku Małej Wsi i dalej 
Rawy, nazwy ulica Zdzisława Lubo-
mirskiego. Książę Zdzisław Lubo-
mirski jest uznawany za męża stanu 
rangi krajowej. Urodzony w Niż-
nym Nowogrodzie (Rosja), ceniony 
prawnik, polityk i działacz społecz-
ny, po powrocie w 1893 r. do Króle-
stwa Polskiego, osiadł w ziemskim 
majątku w Małej Wsi (obecna gmi-
na Belsk Duży), odgrywając bardzo 
ważną rolę, m.in. jako prezydent 
Warszawy i członek Rady Regen-
cyjnej, która 11 listopada 1918 roku 

przekazała władzę Józefowi Piłsud-
skiemu. Uaktywnił się politycznie 
też podczas zamachu majowego 
1926 roku, prowadząc negocjacje 
ze stronami groźnego konfliktu 
wewnętrznego. W latach 1928–35 
został wybrany senatorem z  listy 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z  Rządem. W  okresie 1935–1938 
pełnił tę funkcję z nominacji Pre-
zydenta RP. We wrześniu 1939 r., 
podczas oblężenia Warszawy, działał 
w Komitecie Obywatelskim. Aresz-
towany przez gestapo w listo padzie 
1942 roku, podupadł na zdrowiu. 
Po zwolnieniu z aresztu nie zdołał 
wyleczyć zadanych mu ran. Zmarł 
31 lipca 1943 r. w Małej Wsi. Docze-
sne szczątki księcia Zdzisława Lu-
bomirskiego spoczęły w rodzinnym 
grobowcu, znajdującym się na cmen-
tarzu przykościelnym kościoła pw. 
Świętej Trójcy w Belsku Dużym.

Właśnie przy grobowcu księcia 
Zdzisława Lubomirskiego i człon-
ków jego rodziny, uczestnicy Pik-
niku Niepodległości złożyli kwiaty 
i  wieńce. Wśród nich: Stanisław 
Karczewski Marszałek Senatu RP, 
przedstawiciele Fundacji Książąt 
Lubomirskich i członkowie rodziny 
księcia Zdzisława Lubomirskiego, 
radni województwa mazowieckie-

go – Zbigniew Gołąbek i  Leszek 
Przybytniak (także w  imieniu 
marszałka Adama Struzika), rad-
ni powiatu grójeckiego – Adolf 
Maciak i Roman Woźniak, licznie 
przybyli przedstawiciele społecz-
ności samorządowej gminy Belsk 
Duży z  jej wójtem Władysławem 
Piątkowskim i przew. Rady Gmi-
ny – Bogusławem Sikorskim, wraz 
z  radnymi i  pracownikami UG, 
szefowie jednostek i  placówek 
gminnych, biznesmeni, strażacy-
-ochotnicy, harcerze, nauczyciele 
i  uczniowie. Mszę św. w  intencji 
Ojczyzny celebrowali ks. bp Michał 
Janocha i  ks. prob. Jarosław Siuch-
ta. Z kościoła uczestnicy Pikniku 
Niepodległości przeszli w kierunku 
Ronda Powstańców Styczniowych, 
gdzie rola prowadzącego przypadła 
dh. T. Fliszkiewiczowi, komendan-
towi Szczepu Drużyn im. Prezyden-
ta Ryszarda Kaczorowskiego. Wy-
mienieni duchowni i  ks. dziekan 
Zbigniew Suchecki odmówili mo-
dlitwę oraz poświęcili rondo i ulicę 
Zdzisława Lubomirskiego, a Mar-
szałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, radny sejmiku Zbigniew 
Gołąbek i   przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Sikorski dokonali 
symbolicznego odsłonięcia nazwy 
Ronda Powstańców Styczniowych. 
Nazwę ulicy Zdzisława Lubomir-
skiego odsłonił wójt Władysław 
Piątkowski wraz z prawnukiem jej 
patrona – Piotrem Morawskim. 
Przedstawicielki Fundacji Książąt 
Lubomirskich – Magda Onitzch 
i Magdalena Żarska przekazały go-
spodarzowi gminy Władysławowi 
Piątkowskiemu medal z wizerun-
kami księcia Zdzisława Lubomir-
skiego i Józefa Piłsudskiego. Krót-
kie przemówienia o patriotycznej 
wymowie wygłosili: Marszałek 
Stanisław Karczewski, radny sej-
miku Leszek Przybytniak i  wójt 
Władysław Piątkowski. Ku nie-
bu uleciało sto biało-czerwonych 
balonów.

Delegacje z wieńcami przed grobowcem księcia Zdzisława Lubomirskiego. 
Na jej czele Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP

Po krótkiej przerwie podziwia-
no musztrę na koniach oraz poka-
zy władania bronią w wykonaniu 
Szwadronu Honorowego 3. Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich im. 
płk. Jana Kozietulskiego, zakoń-
czone poczęstunkiem smaczną 
wojskową grochówką.

O godz. 15., w pałacu w Małej 
Wsi nastąpiło uroczyste otwarcie 

wystawy fotografi cznej pt. „Książę 
Zdzisław Lubomirski (1865–1943). 
Zapomniany współtwórca niepod-
ległości”. Fotografi e pochodziły ze 
zbiorów pałacowych oraz Funda-
cji Książąt Lubomirskich. Odczyt 
wygłosił autor wystawy – dr Remi-
giusz Matyjas.   M.K.

 Foto: Krzysztof Kowalski, 
Emilia Tomasiak i MK

Szarża ułańska Za chwilę, ku niebu, uniesie się 100 baloników – białych i czerwonych

Hołd księciu oddają przedstawiciele samorządu Gminy Belsk Duży…

…i przedstawicielki Fundacji Książąt Lubomirskich 

Uczestnicy Pikniku Niepodległość podążają w kierunku ronda

Aktu odsłonięcia nazwy 
ul. Zdzisława Lubomir-
skiego dokonali: Piotr 
Morawski prawnuk pa-
trona i wójt Władysław 
Piątkowski
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Z Jubileuszu 600-lecia 
Lokacji Miasta
W sobotę i niedzielę 21–22 lipca br. Odrzywół był miejscem uroczystości 600-lecia lokacji miasta 
w 1418 r. przez ówczesnego starostę radomskiego Dobrogosta Czarnego, protoplastę rodu 
Nałęczów i Odrzywolskich.

Miasto było lokowane w  Wy-
sokinie na mocy przywileju Króla 
Władysława Jagiełły. Miała to być 
nagroda za zasługi Dobrogosta 
Czarnego w  przygotowaniu zwy-
cięskiej wojny z  Zakonem Krzy-
żackim. Oryginalny tekst lokacji 
zachował się i  jest w  posiadaniu 
potomków Odrzywolskich.

Organizatorem dwudniowych 
uroczystości jubileuszowych byli: 
Wójt Gminy Odrzywół Marian 
Kmieciak, Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe Ziemi Odrzy-
wolskiej i Społeczny Komitet Ob-
chodów, w skład którego wchodzili 
m.in. radni z   przewodniczącym 
Rady Gminy mgr Stanisławem 
Gapysem i Rada Sołecka. 

Uroczystość sobotnią rozpoczę-
ła msza św. w  obrządku łacińskim, 
koncelebrowana przez ks. dr Marka 
Kozerę – rodaka z  Wysokina i  ks. 
Jacka Wieczorka – dyrektora Radia 
Plus. Wspaniałą oprawę muzyczną 
zapewnił chór parafi alny pod kierun-
kiem organisty Longina Wolszczaka.

 Uczestnicy uroczystości zapozna-
wali się w  sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy z wydawnictwami okolicz-
nościowymi. Historyk i  genealog 
z  Różanny Andrzej Rola-Stężycki, 
autor trylogii o gminie, w tym książ-
ki „Odrzywół – gród Dobrogosta” 
oraz uczniowie PSP przygotowali 
kolorowy przewodnik po Gminie 

Odrzywół. Przewodnik można było 
otrzymać, uczestnicząc w konkursie 
wiedzy o Gminie. Przygotowany zo-
stał też kolejny biuletyn historyczny 
pt. „Nasza Ziemia Odrzywolska” 
(wydanie internetowe). 

 Goście podziwiali przepiękne 
miniatury zamków historycznych 
i  kościoła odrzywolskiego wyko-
nane przez artystę z  Odrzywołu 
– Wojciecha Liwińskiego. Tę część 
uroczystości zakończył znakomi-
ty koncert muzyki operetkowej 
przygotowany przez Wandę Bar-
giełowską z  Teatru Narodowego. 
Jednocześnie o godz. 21. na placu 
przy remizie OSP rozpoczęła się za-

bawa ludowa. Do tańca przygrywał 
zespół Jacka Wójcika. 

Niedzielne uroczystości rozpo-
częła msza św. w  kościele para-
fi alnym. Celebrował ją ks. biskup 
Adam Odzimek. W nabożeństwie 
uczestniczył orszak rekonstruk-
cji historycznej na czele z Królem 
Władysławem Jagiełło i  Królową 
Elżbietą. Po mszy, korowód wraz 
z gośćmi udał się na boisko gmin-
ne, gdzie kasztelan Chorągwi Ry-
cerstwa Sandomierskiego odczytał 
akt lokacyjny z 1418 r. Po tej części 
Wójt Gminy zaprosił gości i miesz-
kańców na uroczystą sesję Rady 
Gminy i jej część historyczną. 

Boisko i plac obok niego opano-
wali rycerze zespołu rekonstruk-
cji historycznej z  Sandomierza, 
prezentując tradycje historyczne, 
w  tym turnieje rycerskie. Około 
godziny 15. ulicami Odrzywołu 
przeszedł korowód rycerski, na 
czele z Królem Jagiełło oraz rycer-
stwem polskim i  krzyżackim. Tę 
część uroczystości zakończyła in-
scenizacja bitwy pod Grunwaldem 
i uroczyste saluty artyleryjskie. 

W  Hali Sportowej odbyła się 
część ofi cjalna uroczystości. Wzię-
ło w  niej udział około 150 osób. 
Wśród gości byli m in. Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski, 
Minister – Szef Gabinetu Premiera 
a zarazem poseł Marek Suski, po-
seł Dariusz Bąk, starosta przysuski 
Marian Niemirski, wójtowie gmin 
z  powiatu przysuskiego, członko-
wie zarządów powiatu przysuskiego 
i opoczyńskiego. Marszałka Mazow-
sza Adama Struzika reprezentował 
przewodniczący komisji edukacji, 

nauki i szkolnictwa wyższego Sej-
miku Zbigniew Gołąbek. Wojewodę 
mazowieckiego – Piotr Sagan. 

Na początku uroczystej sesji 
został odczytany list gratulacyjny 
patrona uroczystości Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. W  trakcie 
przedstawiciele Rady Gminy, z jej 
przewodniczącym mgr Stanisła-
wem Gapysem wręczyli honoro-
we tytuły. Marszałek Stanisław 
Karczewski został wyróżniony 
tytułem Honorowego Obywatela 
Gminy Odrzywół. Starosta przy-

Na plac historycznej uroczystości wjeżdżają trzej jeźdźcy. W środku Król Polski Władysław Jagiełło

Historyczny orszak królewski witają ważni przedstawiciele współczesnych włodarzy: kraju, 
Mazowsza, powiatu przysuskiego i gminy Odrzywół

Wójt Marian Kmieciak otrzymał tytuł 
Zasłużony dla Gminy Odrzywół

suski Marian Niemirski, Wójt Ma-
rian Kmieciak, Stanisław Bartos, 
Andrzej Rola-Stężycki i  Danuta 
Macierzyńska – tytuły „Zasłużony 
dla Gminy Odrzywół”. 

Dusza samorządu Gminy Od-
rzywół – jej wójt Marian Kmieciak 
pełni tę funkcję od 28 lat. Czy do-
czeka szansy wyboru na Burmistrza 
Odrzywołu? Referaty historyczne 
przedstawili Andrzej Rola-Stężyc-
ki i dr Jerzy Gapys z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego z Kielc.

Prowadząca spotkanie Barba-
ra Rataj – Prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego Ziemi 
Odrzywolskiej, odczytała listy 
gratulacyjne, które nadesłali m.in. 
poseł Ziemi Opoczyńskiej Robert 
Telus, posłowie do Parlamen-
tu Europejskiego – Marek Jurek 
i dr Zbigniew Kuźmiuk oraz Woje-
woda Mazowiecki.

O godz. 18. rozpoczęła się część 
festynowa uroczystości. Wystąpiły 
zespoły „Black Clover” z   Błędo-
wa, „Milano” i „Czerwone Gitary”. 
Uroczystość zakończył wspaniały 
pokaz sztucznych ogni.   (cm)

Król odwzajemnia się uniesieniem berła, po czym odczytuje historyczny dokument lokacyjny

Pamiątkowe zdjęcie gospodarzy i gości uroczystości z królem Władysławem Jagiełło i Królową Elżbietą
Wręczanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Odrzywół Stanisławowi Karczewskiemu 
Marszałkowi Senatu RP

Wójt Marian Kmieciak wita gości, zapraszając ich do uczestnictwa w uroczystości
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 Przebój Krzysztofa Klenczona „Dziesięć w skali Beauforta” zaczął swoją 
karierę w zespole „Trzy Korony”. Jednak zdecydowanie swoje długie i drugie 
życie zawdzięcza zespołowi „Czerwone Gitary”, którego członkowie stanęli do 
pamiątkowego zdjęcia wraz z wójtem Gminy Garbatka-Letnisko Robertem 
Kowalczykiem, Teresą Fryszkiewicz sekretarzem Gminy, Marianem Zbignie-
wem Czerskim wójtem Gminy Sieciechów, Włodzimierzem Mazurem prze-
wodniczącym Rady Gminy i prowadzącym festyn Andrzejem Dąbrowskim. 
Zbieżność imienia i nazwiska z innym artystą estrady zupełnie przypadkowa.

 …przed kamieniczkami Miasta Kazimierzowskiego o wdzięcznej nazwie „Dom Gąski i Esterki”. Miały być odsprze-
dane, lecz dobro wspólne zdecydowało, że czekają je miodowe miesiące i być może lata na samorządowym wikcie. Stąd 
sypnięcie krajową i unijną kasą, widoczne na fotce zainteresowanie mediów, przyzwolenie władz miasta i zacieranie rąk 
przez szefa radomskiego muzeum z naprzeciwka.

 Był dawno temu wspaniały kaba-
ret dwóch panów. Ich sztandarowy 
przebój zawierał słowa: (...) panowie 
dwaj, choć szron na głowie (...) to w ser-
cu ciągle maj. Mamy co prawda lipiec, 
a nie maj, ale pogoda, tak „auryczna”, 
jak i duchowa, wszystkim dopisuje, 
tym bardziej, kiedy można spotkać się 
podczas kolejnego Festiwalu Folkloru 
im. Józefa Myszki w Iłży. Na zdjęciu 
Andrzej Moskwa, burmistrz Iłży 
i radny sejmiku Zbigniew Gołąbek.  Naszym skromnym zdaniem Teresa Fryszkiewicz, sekretarz Gminy Gar-

batka-Letnisko, zasługuje nie na dwa, ale co najmniej na trzy puchary. Tym 
razem jednak to nie ona została nagrodzona. Wspaniałe puchary otrzymało 
dwóch Kacprów, uczestników zawodów wędkarskich zorganizowanych pod-
czas tegorocznych „Dni Garbatki”. Pani sekretarz towarzyszył Włodzimierz 
Mazur, przew. Rady Gminy.

 Marszałek Sena-
tu RP Stanisław Kar-
czewski, poza tytułem 
Honorowego Obywa-
tela Gminy Odrzywół, 
otrzymał na uroczy-
stości 600-lecia nada-
nia praw miejskich tej 
miejscowości także 
reprezentacyjną szablę 
ułańską. Wręczył mu ją 
w atmosferze zadowole-
nia i żartów wójt Marian 
Kmieciak. Sugerujemy, 
by nie wymachiwał nią, 
nawet w chwilach ułań-
skiej fantazji.

 Przy Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Owadowie prężnie dzia-
ła Zespół Ludowy „Owadowianki”. 
Zespół kultywuje dawne tradycje lu-
dowe, muzykę i zwyczaje. Panie dość 
skutecznie integrują społeczność 
w swojej „Małej Ojczyźnie”, prowa-
dząc spotkania warsztatowe i zajęcia 
z rękodzieła ludowego, pogłębiając 
więzi lokalne. Członkowie zespołu 
występują na imprezach szkolnych, lo-
kalnych, gminnych i międzygminnych. 
„Owadowianki” spotkaliśmy ostatnio 
na Festiwalu Folkloru w Iłży, na którym 
wraz zespołem „Raz na Ludowo” z Le-
siowa, zdobyły wyróżnienie.

 Jedni nadal uważają cywilny port lot-
niczy w Radomiu za szansę rozwojową 
miasta, inni – za jego zakałę. Spór roz-
gorzał po ujawnieniu umowy zawartej 
z zarządem PPL, dotyczących ewentualnej 
zapłaty przez miasto 350 mln zł, gdyby fi r-
ma państwowa chciała po 2040 roku zre-
zygnować z dzierżawy terenu, na którym 
ma zainwestować pół miliarda złotych. 
Alarmują i przestrzegają przygotowujący 
się do prezydentury Marcin i Ryszard. 
Wyjściem byłoby być może rozstrzygnię-
cie sporu przy pomocy „okrągłego stołu”. 
Ale i ta sprawdzona w praktyce metoda 
jest kwestionowana przez wiadomych 
włodarzy. Wygląda, że klimatem Polski 
i umysłami wielu jej obywateli zawładnęła 
gorączka. Ona przeminie… 

P O ( d ) G L Ą D Y

Dziesięcioro w skali Beauforta

Pucharowa Teresa

By nie wymachiwał…

Miodowe miesiące…

Panowie dwaj

Na ludową nutę

Szansa czy zakała…

Przeprosiny

Okazuje się, że niedokładność w pisaniu może zamieszać. 
W Dni Skaryszewa spotkałem na miejscowym stadionie, pod 
daszkiem jednego ze stoisk, trzech radnych z różnych opcji wy-
borczych. Raz po raz lało, jak z cebra, więc z bliskimi sobie paniami, 
znajdowali schronienie pod namiotem gospodarzy dorocznej im-
prezy. To nieprawdziwe w treści zdanko zrobiło nieprzewidziane 
zamieszanko. Jedną z pań, która zatrzymała się pod daszkiem 
stoiska, chroniąc się przed deszczem, była Monika Paśniewska, 
kierownik placówki terenowej KRUS w Radomiu. Nie uważa 
się za bliską panią żadnego z trzech wymienionych przeze mnie 
radnych. Ma męża i rodzinę. Jako autor zdjęcia i żartobliwej 
w wymowie notatki, przepraszam Panią Monikę i jej rodzinę za 
nieprawdziwie przypisaną jej znajomość. 

 Mieczysław Kaca


