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Jubileusz Automobilklubu

60 lat minęło, 
jak jeden dzień
Początek istnienia radomskiego Automobilklubu datuje się na czas odwilży po 1956 roku. 
– Klub powstał w 1958 roku – powiedział prezes Aleksander Gajewski. – Ta odwilż nie trwała 
długo, ale faktycznie miłośnicy samochodów poczuli ją. Były to przecież czasy, kiedy samochód 
był dobrem luksusowym, niedostępnym dla zwykłego robotnika w krajach tzw. Demoludu. 

Automobilklub tworzyli ludzie, któ-
rych stać było na samochód, na mo-
tocykl i padało pytanie „a skąd cię na 
to stać”. Stać było na niego tzw. wtedy 
„prywaciarzy”, a ci nie cieszyli się spe-
cjalnym uznanie rządzącej elity. Mimo 
to udało się stworzyć klub i przetrwał 
on niejedną zawieruchę dziejową.

W  1982 roku rozpoczęto budowę 
toru kartingowego, który został odda-
ny do użytkowania cztery lata później. 
Po wielu inwestycjach na przestrzeni 
lat 1992–2000 tor nabrał oblicza obiek-
tu sportowego nazwanego „KARTO-
DROM-RADOM”, a po remoncie na-
wierzchni w  2008 roku jest jedynym 
tego typu interdyscyplinarnym obiektem 
sportowym na Mazowszu i w Polsce cen-
tralnej – Centrum Sportów Motorowych.

– Działalność Automobilklubu jest 
bardzo istotna – powiedział Aleksan-
der Gajewski. – W  końcówce lat 80. 
mieliśmy do miliona pojazdów. Obecnie 
mamy ich znacznie więcej, ale i o zupeł-
nie innych prędkościach. Wniosek jest 
prosty. Kierowców trzeba szkolić już od 

najmłodszych lat, od dziecka i tu-
taj jest właśnie wielka rola naszego 
klubu. Służą temu organizowane 
przez nas konkursy, pogadanki, 
festyny, współzawodnictwa, tur-
nieje różnego rodzaju w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym o  szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Automobilklub to również wspa-
niała promocja dla naszego mia-
sta. To właśnie sport motorowy 
najbardziej rozsławia Radom nie 
tylko na arenie krajowej. Dzię-
ki doskonałej ekipie jesteśmy 
w  stanie organizować imprezy 
na szczeblu nie tylko krajowym, 
ale i  europejskim. W  latach 
1995–2000 i 2008–2012 organi-
zowaliśmy zawody międzynaro-
dowe, na których zjawiało się setki 
uczestników. Organizacja takich 
zawodów jest jednak kosztowna 
i nie jest ona możliwa do prze-
prowadzenia jedynie własnymi 
środkami. Stąd wielka rola współ-
pracujących z nami samorządów 
województwa, powiatu i  gminy 
oraz licznych partnerów, wśród 
których są Wodociągi Miejskie, 
MPK, Radkom, Piekarnia Fogiel 
& Fogiel, Auto Skoda i wielu in-
nych naszych sympatyków.

Jubileusz 60-lecia Automobil-
klubu, mimo trwających w mie-
ście uroczystości 15 sierpnia 
i festynu militarnego, ściągnął na 
teren „Kartodromu” tłum widzów 
spragnionych mocnych wrażeń 
spod znaku czterech kółek.

Nie była to jednak jedyna 
atrakcja. W  stoisku klubowym 
można było zapoznać się historią 
Automobilklubu, porozmawiać 
z  jego członkami, obejrzeć zre-
konstruowany i działający model 
samochodu wyścigowego Bugatti 
i  zasiąść za kierownicą gokarta, 
a na torze rowerowym sprawdzić 
swoje umiejętności, pod facho-
wym okiem funkcjonariuszy Po-
licji Państwowej, bez narażenia się 
na „wlepienie” mandatu.  JaL

Aleksander Gajewski, prezes Automobilklubu Radomskiego 
(z lewej) prezentuje uhonorowanych statuetkami jego jubilatów

Zbigniew Gołąbek, przewodniczący komisji edukacji 
i nauki sejmiku Mazowsza i prezes Aleksander Gajewski 
honorują okolicznościowymi statuetkami jubilatów AR
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Podczas XXIV Iłżeckiego Jarmarku 
Sztuki Ludowej jak co roku został 
ogłoszony konkurs dla twórców 
ludowych w poszczególnych dzie-
dzinach twórczości. Ww. Komisja 
przyznała nagrody i wyróżnienia 
twórcom za wykonane prace pod-
czas imprezy. Zgodnie z regulami-
nem konkursu nagrodzono. 
Kowalstwo – Winiarski Paweł
Lalkarstwo – Siwiec Rozalia    
Wikliniarstwo – Kowal Włady-
sław, Kostek Marian, Piwowarczyk 
Władysław 
Garncarstwo i rzeźba w glinie – 
Rokita Wiesław, Boberek Andrzej, 
Rodak Jarosław, Beer Agnieszka, 
Wojtachnio Krzysztof, Gruszka Hanna 
Malarstwo: Kornecki Roman, Jamski 
Andrzej, Godzina Ewa, Kowal Dariusz, 
Napora Dariusz, Kotwica Czesław, 
Dydo Monika, Zielińska Marlena, 
Kozieł Dariusz, Strzecha Barbara. 
Rzeźba w drewnie: Kopeć Kazi-
mierz, Żak Zygmunt, Kurasiewicz 
Zbigniew, Szkółka Rzeźbiarska ze 
Starachowic, Sobień Adam, Pożycz-
ka Jacek, Tyrała Grzegorz, Zieliński 
Andrzej, Kopciał Jan. 
Hafciarstwo: Kiepas Marianna, 
Pawlak Małgorzata, Drachal Włady-
sława, Tuzimek Barbara, Koperski 
Bronisław, Kołtun Krystyna, Wiącek 
Elżbieta, Kurys Halina, Michalska 
Beata, Jagiełło Zofi a, Rudkowska 
Weronika, Staniszewska Marzena, 
Kałapska Katarzyna 
Poezja – Czarnecki Jan, Kołtun 
Krystyna, Jabłońska Jolanta 
Plastyka obrzędowa: KGW Pako-
sław, Ostrowska Maria, Ostrowska 
Aleksandra 

Nagrodzeni wykonawcy:
1. Kapela „Bliżej Serca”  z Bliżyna       
2. Kapela Zdzisława Kwapińskiego 
z Radomia
3. Zespół SEREDZANKI         
4. KGW Jasieniec Iłżecki Górny

Wyróżnieni:
KGW z Pakosławia; Kapela 
„JASKÓŁKI” z Małomierzyc; Klub 
Seniora DK z Iłży;    
Zespół DOLNOJASIEŃCZANKI; 
„CZTERECH plus JEDNA”;   
Zespół Pieśni i Tańca „SKOKOTLIWI”; 
Zespół Śpiewaczy KGW Piłatka

XXIV Iłżecki Jarmark 
Sztuki Ludowej
Witold Bujakowski, Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży, wyraził opinię, że tegoroczny XXIV 
Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej przebiegł pod znakiem wysokiej jakości wykonawstwa. Uczestniczyło w nim około 80. twórców.

 Jurorzy, wśród których byli tacy 
znawcy twórczości i  sztuki ludo-
wej, jak Adolf Krzemiński, Teresa 
Wieczerzyńska, Teresa Natalia Nie-
wczas, Barbara Aldona Adamus, 
nie pomijając samego prezesa, przy-
znali nagrody w każdej z kategorii 
i  sporo wyróżnień. Wiceburmistrz 
Marek Łuszczek poinformował, 
że zarząd PSL ufundował nagrody 
grupie twórców ludowych z miasta 
i okolicy, w tym kowalowi Pawłowi 
Winiarskiemu z  Błazin. W  sumie 
nagrodzono i  wyróżniono prawie 
połowę uczestników. Jak co roku, 
komisja konkursowa przyglądała się 
bacznie wystawcom z branży garn-
carskiej i kowalskiej, w której w Iłży 

występuje niedosyt młodego naryb-
ku. – Nagradzamy twórców tych 
branż z nadzieję, że pojawi się młody 
narybek. Stwarzają ją stwarzają takie 
ośrodki, m.in. Rędocin i Odrowąż – 
zwierzył się prezes Bujakowski.

Adolf Krzemiński ma opinię 
konsekwentnego strażnika trady-
cji w każdej dziedzinie twórczości 
i wytwórczości ludowej. Apelował 
więc do laureatów i  wszystkich 
uczestników, by przestrzegali zasad 
zapisanych w  regulaminach i  nie 
„unowocześniali” wykonywanych 
utworów. Na pochwałę zasługują 
władze samorządowe miasta i gmi-
ny Iłża i wszyscy radni. 

 (mk)

Na Jarmark zawsze jest tłoczno

Kowal Paweł Winiarski z Błazin niezmordowany, gdyż jedyny

Włodarze Iłży są zadowoleni 
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„Święto Żelaza i Stali” 
po raz siedemnasty
Jak co roku, w sierpniu, odbywa się w na terenie zabytkowej huty w Chlewiskach „Święto Żelaza i Stali”, 
na które przybywają, nawet z odległych zakątków Polski, tysiące uczestników. 
W tym roku odnotowano również obecność grupy uczniów z polskiej szkoły z Sąsiadowic na Ukrainie.

– Już po raz siedemnasty na tere-
nie zabytkowej huty żelaza w Chle-
wiskach odbywa się „Święto Żelaza 
i  Stali” – powiedział wójt Gminy 
Chlewiska Waldemar Sowiński. 
– Jest to cykliczne święto, które 
wpisało się na stałe w  kalendarz 
imprez. Intencją organizatorów 
jest aby ta impreza stała się pew-
nego rodzaju wizytówką Chlewisk, 
ich dziejów oraz współczesnego 
dorobku gospodarczego i  kultu-
ralnego. W związku z tym, co roku 
proponujemy bogaty program, co 
sprawia, że festyn cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Uczest-
niczą w  nim licznie mieszkańcy 
gminy Chlewiska, okolicznych 
miejscowości oraz turyści. Szanow-
ni Państwo, zabytkowa huta żelaza 
jest chlubą naszej gminy. Można 
tu obejrzeć wiele cennych ekspo-
natów. Między innymi znane mar-
ki samochodów i motocykli z XX 
wieku oraz maszyny do obróbki 
metalu. Obecnie zabytkowa huta 
żelaza, po reorganizacji od czerwca 
ubiegłego roku, jest oddziałem Mu-
zeum Techniki w Warszawie. Mini-
ster Kultury w lipcu ubiegłego roku 
powołał nowego dyrektora, którym 
jest Mirosław Zientarzewski, przez 
dwadzieścia lat kierujący Muzeum 
Polskiej Techniki Wojskowej w For-
cie Czerniaków w Warszawie. Li-
czymy na dobrą współpracę między 
gminą Chlewiska a  Narodowym 
Muzeum Techniki w  Warszawie. 
Dzisiejsze święto dowodzi, że tra-
dycje hutnictwa są przez naszą 

gminę popularyzowane. „Święto 
Żelaza i stali” zyskało rangę impre-
zy ponadregionalnej i jest promo-
cją naszej gminy. Ukazuje dorobek 
kulturowy naszej „Małej Ojczyzny”. 

Wójt Sowiński powitał liczne gro-
no przybyłych na festyn honorowych 
gości, wśród których byli: Leszek 
Ruszczyk i Robert Mordak – posło-
wie na Sejm RP, Zbigniew Gołąbek 
– radny Sejmiku województwa ma-
zowieckiego, Zbigniew Przygodzki 
kierownik Oddziału w Chlewiskach 
Narodowego Muzeum Techniki 
w Warszawie, Włodzimierz Górlic-
ki starosta powiatu szydłowieckiego, 
Adam Wosiewicz wicestarosta po-
wiatu szydłowieckiego, Anita Go-
łosz przewodnicząca Rady Powiatu, 
Artur Ludew burmistrz Szydłowca, 
zastępca powiatowej policji w Szy-
dłowcu mł. insp. Marek Filipiak, ko-

mendant PSP w Szydłowcu mł. bryg. 
Paweł Sokół, wójtowie zaprzyjaźnio-
nych gmin: Robert Fidos z Borko-
wic, Henryk Nosowski z Orońska, 
Andrzzej Bracha z Jastrzębia, Artur 
Siwiorek z Mirowa, Krzysztof Sob-
czak z  Wieniawy, przewodniczący 
RG Borkowice Tomasz Zdral, pre-
zes LGD „Razem na Piaskowcu” Jan 

ny Chlewiska i Mirów, „Na folkową 
nutę dla Niepodległej” oraz Kapela 
Wiesława Zielonki z Broniowa.

Wspaniały recital w  wykonaniu 
uznanej śpiewaczki operowej i zara-
zem radnej Gminy Chlewiska, Haliny 
Sowińskiej-Winiarskiej zgromadził 
przed estradą tłum słuchaczy. W jej 
wykonaniu goście festynu wysłuchali 
takie utwory, jak walc z fi lmu „Noce 
i dnie”, „Kawiarenki” Ireny Jarockiej, 
„Usta milczą, dusza śpiewa” niezapo-
mnianego Jana Kiepury i jako wpro-
wadzenie do występującej po niej 
cygańskiej kapeli „Romano Dżi”, „La 
Paloma adieu”, znany utwór Mireil-
le Mathieu i na zakończenie polską 
wersję „Zorby” Nikisa Th eodoraki-
sa „Cyganerię”. Zupełnie inny klimat 
satyryczno-kabaretowy przedstawił 
widzom zespół „Rzeczpospolita Bab-
ska” z Klwowa.

Recital Darka Bernatka, woka-
listy z Szydłowca, przypomniał le-
gendarne utwory Czesława Nieme-
na. Ogromne owacje zebrała grupa 
Mejk, wykonująca muzykę disco 
polo i  radomski wokalista Paweł 
Mosiołek, a  do tańca przygrywał 
zespół „Akces”.

Najmłodsi uczestnicy mogli 
skorzystać z bogatej oferty weso-
łego miasteczka, a dla wszystkich 
czynne były ekspozycje muzealne 
i park przy pałacu „Manor House”. 

Coroczne „Święto Żelaza i Stali” 
jest już od wielu lat znaną impre-
zą doskonale promującą nie tylko 
w województwie mazowieckim, ale 
i w całej Polsce, gminę Chlewiska 
i powiat szydłowiecki.  JaL

Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński powitał uczestników i zaprosił do corocznej zabawy

Gula i  dyrektor Agnieszka Idzik-
-Napiórkowska, kierownik SZOZ 
w Chlewiskach dr Jarosław Michal-
ski, przewodniczący RG Chlewiska 
Jerzy Gnat wraz z radnymi, sekretarz 
gminy Grzegorz Chylicki, skarbnik 
UG Lena Jakubczyk-Bekiel, radni 
powiatu szydłowieckiego: Dariusz 
Mamla, Krzysztof Rejczak i  Kazi-
mierz Nędzka.

Wyrazy uznania dla organiza-
torów festynu, którymi byli wójt 
Waldemar Sowiński i Urząd Gminy 
Chlewiska oraz Muzeum Techniki, 
złożyli posłowie Leszek Ruszczyk 
i Robert Mordak oraz radny Zbi-
gniew Gołąbek.

Festyn rozpoczęły występy rodzi-
mych zespołów folklorystycznych. 
Jako pierwszy wystąpił dziecięcy 
zespół „Wróbelki” z  Ostałówka, 
a po nich „Pawłowianki” z Pawło-
wa, „Broniowianki” z  Broniowa, 
„Ostałki” z Ostałówka, „Załawianki” 
z Załawia, „Sobótka” z Bliżyna, Sto-
warzyszenie Edukacyjno-Folklory-
styczne „Wrzos” reprezentujące gmi-

Honorowi goście dopisali „Wrzos” w programie „Na folkową nutę dla Niepodległej”

Wyrazy uznania i podziękowania dla rodzimych zespołów ludowych Publiczność dopisała, tak jak i pogoda

Halinę Sowińską-Winiarską nagrodzono zasłużonymi brawami Najmłodszymi uczestnikami festynu zajął się clown Franio
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90 lat w służbie u św. Floriana
„Nie ma jak w ogniowej straży, kiedy ogień w... ręce parzy”, 
mówi stare przysłowie. 
Trzeba jednak przyznać, że podczas uroczystości jubi-
leuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku 
(gm. Wolanów), słońce prażyło jak podczas pożaru.

Obchody jubileuszu rozpoczęła 
msza polowa na boisku „Orlik”, ce-
lebrowana przez ks. kan. probosz-
cza Adama Kuca i ks. wikariusza 
Łukasza Gospodarczyka. Po mszy, 
dh Marcin Gryzek, dowódca uro-
czystości, złożył meldunek preze-
sowi Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Radomiu Pawłowi Tuzinkowi 
i po powitaniu pocztów sztanda-
rowych, przy dźwiękach hymnu 
państwowego, na maszt wciągnięto 
biało-czerwoną fl agę.

 – Dzisiejsza uroczystość ma wy-
miar szczególny, bowiem obcho-
dzimy 90-lecie powołania do życia 
OSP w Mniszku – powiedział wójt 
Gminy Wolanów, Adam Gibała. – 
Świętujemy rocznicę działalności 
stowarzyszenia, które postawiło 
sobie od początku istnienia za cel 
niesienie bezinteresownej pomo-
cy człowiekowi będącemu w  po-
trzebie. Od początku działalność 
jednostki OSP służyła i nadal służy 
nie tylko mieszkańcom Mniszka, 
ale i całej gminy. Wstępowali w jej 
szeregi ochotnicy, którzy – jak mó-
wił ówczesny statut – byli niepo-
szlakowanego charakteru. Byli też 
od początku honorowi członko-
wie wspierający na różny sposób, 
a  głównie fi nansowy, jej działal-
ność. Wymogi i  ich praktyczne 
stosowanie w  działalności spra-
wiały, że Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mniszku była organizacją zawsze 
bardzo zaangażowaną w niesienie 
pomocy nie tylko w sytuacji klęski 
pożaru, ale też powodzi, huraga-
nu. Przez 90 lat zmieniały się cza-
sy, rzeczywistość przynosiła nowe 
wymogi i  oczekiwania, przycho-
dziły nowe pokolenia – ale dzia-
łalność OSP trwa nieprzerwanie, 
oczywiście nieraz z  określonymi 
problemami. Sama jednak istota, 

cechy i charakter działalności OSP 
przetrwały i  są dzisiaj rozwijane, 
tak jak niegdyś w ścisłej współpracy 
z samorządem lokalnym, szkołami, 
policją, i oczywiście pod fachowym 
nadzorem i przy pomocy jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej w Ra-
domiu.

Najważniejsze w  pracy straża-
ka jest to, że niesie pomoc innym 
ludziom, kiedy jej najbardziej po-

trzebują i musi być zawsze gotowy 
do niesienia tej pomocy. Praca na 
rzecz społeczeństwa, ratowania ży-
cia i zdrowia, mienia ludzkiego to 
codzienna strażacka służba, która 
zasługuje na najwyższe uznanie. 
Dlatego cieszycie się tak dużym 
szacunkiem ludności cywilnej, bo 
wiadomo, że na Was można liczyć.

Dzisiaj świętując tak piękny jubi-
leusz, składam w imieniu radnych 

Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Złoty medal: Cezary Florczak
Srebrny medal: Dariusz Mazurkiewicz i Piotr Kiełbasa
Brązowy medal: Hubert Sadownik i Artur Grduk

Odznakę „Wzorowego Strażaka” otrzymali: Łukasz i Dawid Prokop, 
Adrian Sadownik i Tomasz Fijałkowski.

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali druhowie:
45 lat: Zbigniew Seweryn
40 lat: Jan Mazurkiewicz
35 lat: Jarosław Sadownik i Piotr Kwiecień
30 lat: Henryk Siekański
25 lat: Tadeusz Jagiełło i Dariusz Mazurkiewicz
15 lat: Adam Gibała, Cezary Florczak, Jan Fijałkowski i Piotr Kiełbasa
10 lat: Hubert Sadownik i Artur Grduk;
5 lat: Tomasz Fijałkowski, Dawid Prokop, Łukasz Prokop, Adrian Kowalczyk 
i Adrian Sadownik.

Listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika dla aktywnie działających emerytowanych druhów OSP otrzy-
mali: Dawid Prokop, Adrian Sadownik, Patryk Florczak, Jakub Florczak, 
Marcin Gogłuska. Adrian Kowalczyk i Łukasz Prokop.

Listy gratulacyjne od prezesa OPZ OSP RP dla emerytowanych druhów 
OSP otrzymali:
Jan Mazurkiewicz, Henryk Siekański, Edward Niewola, Adam Gibała, Tade-
usz Jagiełło, Zbigniew Seredyn, Jarosław Sadownik i Czesław Goliński. 

gminy, przewodniczącej Rady Gmi-
ny oraz własnym słowa podzięko-
wania dla wszystkich druhów, któ-
rzy współtworzyli i przyczyniali się 
przez całe dziesięciolecia do rozwo-
ju tej jednostki. Dziękuję wszyst-
kim, którzy pomagali i nadal poma-
gają OSP. Dziękuję druhom, którzy 
dbają o dobry wizerunek jednostki 
w społeczności lokalnej, na terenie 
gminy i powiatu. Niech ta uroczy-
stość będzie okazją do wspomnień, 
refl eksji i podsumowań, ale także 
do wyznaczenia sobie nowych 
zadań i obowiązków, które niesie 
ze sobą codzienność. Gratuluję 
druhom odznaczeń i  wyróżnień. 
Niech będą one bodźcem do dal-
szego społecznego zaangażowania 
w sprawy ochotniczej straży. 90 lat 
jesteście z nami i za to w imieniu 
mieszkańców i wszystkich, którym 
spieszyliście na ratunek, serdecznie 
dziękuję. Życzę aby następne lata 
było łatwiejsze, abyście pełni za-
pału, z  dumą i  satysfakcją mogli 
nadal służyć mieszkańcom gminy 

Dh Adam Gibała, wójt Gminy Wolanów, życzył wszystkim strażakom dobrego zdrowia 
i szczęśliwych powrotów z akcji

Uroczyste powitanie sztandarów przez dh. Pawła Tuzinka prezesa Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Radomiu

Honorowi goście uroczystości jubileuszu 90-lecia OSP w Mniszku

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha Cezarego Florczaka

Przekazanie sztandaru na ręce prezesa OSP w Mniszku Artura Grduka

Medale, odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych strażaków
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Fundatorzy sztandaru i sponsorzy uroczystości:
Adam Gibała – Wójt Gminy Wolanów
Marianna Biesiadecka – sekretarz Gminy Wolanów
Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu
Ewa Lipińska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Wolanowie
Michał Gajewski – fi rma Gajewski Podłogi Drewniane
Janusz Kapturski– fi rma EL-BUD
Jan Gawor – usługi tartaczne Hupaga
Daniel Siara – Drew-Max Tartak
Marcin Drabik– Marpol Ogrodzenia
Marcin Dolega – Usługi Remontowo-Budowlane Dol-Mar
Małgorzata Fijałkowska – Sklep Poziomka
Marek Wójcik – Sklep MAJA
Andrzej Stefaniak – Transport Ciężarowy
Zdzisław Niewola – radny gminy Wolanów
Bogdan Towarek – radny gminy Wolanów
Marcin Ciężkowki – radny gminy Wolanów
Henryk Defi ński – diagnostyka i elektromechanika pojazdowa
Julita Grduk – EKO-RYŚ pielęgnacja terenów zielonych 
Lidia i Ryszard Siara – szkółka krzewów
Cezary Adamczyk – Czarpol renowacja i wyprawa skór
Iwona Czajkowska – stacja paliw
Grzegorz Drabik – fi rma budowlana
Jan Wochniak – sklep spożywczo-przemysłowy Wawrzyszów
Robert Płuciennik – PPH „PIK-PIERROT"

Wolanów. Życzę dobrego zdrowia 
i  szczęśliwych powrotów z  akcji 
oraz wszelkiej pomyślności – po-
wiedział wójt Gibała.

Aktualnie jednostka liczy 26 
członków zwyczajnych i  posiada 
samochód Mercedes wraz z pełnym 
wyposażeniem, na poziomie samo-
chodów funkcjonujących w  Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Obecnie 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik doposa-
żył jednostkę w sześć kompletów 
mundurów bojowych, które w jego 
imieniu przekazał na ręce Artura 
Grduka, prezesa OSP w Mniszku, 
Rafał Rajkowski, członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego 
i Marcin Ciężkowski, radny Gminy 
Wolanów.

W skład Zarządu OSP w Mnisz-
ku wchodzą: Artur Grduk – prezes, 
Dariusz Mazurkiewicz – wicepre-
zes, Jan Fijałkowski – sekretarz, 
Cezary Florczak – skarbnik i Piotr 
Kiełbasa – gospodarz.

Wielkim przeżyciem dla całej 
społeczności strażackiej był mo-
ment wręczenia druhom sztanda-
ru i odznaczenie go złotym meda-
lem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Sztandar przekazał na ręce prezesa 
Artura Grduka, Paweł Tuzinek pre-
zes Oddziału Powiatowego ZOSP. 
W pierwszym poczcie sztandaro-
wym stanęli druhowie: Huber Sa-
downik, Marcin Gogłuska i Łukasz 
Prokop.

Jednostka w  Mniszku odzna-
czona została również medalem 
„Pro Mazovia” nadawanym przez 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. W jego imieniu medal 
przekazał dh Rafał Rajkowski i Ilo-

znaką „Wzorowego Strażaka” i „Za 
Wysługę Lat”. Również wielu z nich 
otrzymało dyplomy uznania i po-
dziękowania za służbę.

W  tej doniosłej uroczystości 
udział wzięły poczty sztandaro-
we i  delegacje z  jednostek OSP: 
Jarosławice, Młodocin Większy, 
Strzałków i Chronów oraz hono-
rowi gości członek Zarządu Woj. 
Mazowieckiego dh Rafał Rajkow-
ski, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego dh Zbigniew Go-
łąbek, starosta radomski Mirosław 
Ślifi rczyk, Ilona Jaroszek-Nowak 
dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej 
i zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Ra-
domiu dh Sławomir Podsiadły. 

Po ofi cjalnej części uroczystości 
rozpoczęła się huczna zabawa, a na 
estradę wkroczyli artyści z zespo-
łów „Wolanianki”, „Bieniędzianki”, 
„Babska Rzeczpospolita” z Klwowa, 
kabaret „Kopydłowo”. Do późnego 
wieczora trwała również zabawa 
z zespołem coverowym „Vabank” 
urozmaicona wspaniałym poka-
zem sztucznych ogni i  pokazami 
strażackimi. Nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych uczestni-
ków strażackiego święta, na których 
czekały dmuchane pałace, wieża 
wspinaczkowa i  szereg innych 
atrakcji.

 Jacek Lombarski 
Foto: Klaudia Kacprzyk, instruktor 

w GCK w Wolanowie i autor

Druhowie OSP z Gminy Wolanów

na Jaroszek-Nowak, dyrektor Mu-
zeum Wsi Radomskiej 

Medalem „Pro Mazovia” od-
znaczone zostały również zespoły 
ludowe „Wolanianki” i  „Bienię-
dzianki”.

W  dniu jubileuszu szereg dru-
hów odznaczonych zostało złotym, 
srebrnym i  brązowym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, od-

Odznaka „Za 15 lat służby” dla dh Adama Gibały, wójta Gminy Wolanów

Radny Marcin Ciężkowski wręczył druhom dyplomy uznania za ofi arną służbę

Każdy, kto przyczynił się do organizacji wspaniałego święta jubileuszu otrzymał od sekretarz UG 
Marianny Biesiadeckiej i radnego Marcina Ciężkowskiego pamiątkową statuetkę

Medal „Pro Mazovia” dla zespołu „Wolanianki”

Wspaniała zabawa na estradzie z zespołem „Bieniędzianki”. W pierwszej parze zatańczył 
wójt Adam Gibała

Pokaz akcji ratowniczej w cieniu wieży wspinaczkowej

„Bieniędzianki” zapraszają do poczęstunku
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Plejada gwiazd 
na XIV Święcie Papryki
Papryka, owoc wydawałoby się gruboskórny i mięsisty, jest nad wyraz delikatny. Dodatkowo czyhają na niego wszelkie plagi, może nie 
egipskie, ale przymrozki, susza, ulewny deszcz, zarazy i coraz częściej w ostatnich latach huragany i afrykańskie upały. Pamiętają do 
dziś hodowcy papryki kataklizm, jaki nawiedził „zagłębie papryki” w 2011 roku, kiedy to wielu z nich poniosło olbrzymie straty.

Klwowskie „Święto Papryki” to 
właściwie święto jej producentów. 
To oni uczynili paprykę symbolem 
ziemi radomskiej i przysuskiej, „Pa-
prykowego zagłębia”, tak jak produ-
cenci jabłek uczynili je symbolem 
ziemi grójeckiej.

Czy papryka warta jest tego by być 
symbolem naszej ziemi? Oczywiście, 
że tak. Jest dobrym źródłem warto-
ści odżywczych, a ponadto, jako jed-
no z nielicznych warzyw, zachowuje 
swoje właściwości pod wpływem 
duszenia i pieczenia. Świeża papryka 
zawiera więcej witaminy C niż sama 
cytryna, a sproszkowana poprawia 
trawienie i pobudza apetyt. Do wła-
ściwości leczniczych papryki zalicza 
się też między innymi zapobieganie 
zwapnieniu naczyń krwionośnych 
i likwidowanie bólu głowy. Krótko 
mówiąc, „papryka jest dobra na 
wszystko”, i – jak śpiewała Krystyna 
Prońko – „lekiem na całe zło”, a na-
szej papryki nie zastąpi żadna inna 
importowana, bo ona jest po prostu 
najsmaczniejsza. Papryka ma w so-
bie również posmak egzotyki, tak 
jak egzotycznie brzmią ich nazwy 
„Abadia”, Maestral” czy „Tomelloso”. 
Nic też dziwnego, że w Klwowie jest 
świętowana w tak gorącym klimacie. 

Egzotyczne rytmy „Boney M.”, 
gwiazdy festynu, i rozpalające zmysły 
tańce zespołu Samba Paradiso. Wło-
skie rytmy zespołu „Bene” i nie mniej 
egzotycznego, choć naszego zespołu, 
„Rzeczpospolita Babska” z Klwowa. 

Gorące brzmienie i  moc nie 
mniej gorących wrażeń zaserwowa-
ły również zgromadzonym tłum-
nie przed estradą widzom zespoły 
Champion i Camasutra, Cassino, 
Power Play i Jorrgus.

Niezwykłym wydarzeniem był 
również taniec fontann. Woda 

tryskająca w rytm muzyki i w re-
fl eksach światła dała wspaniałe 
przedstawienie, godne mistrzów 
estrady. 

Ale nie tylko estrada była obiek-
tem zainteresowania licznie przy-
byłych widzów. Na straganach 
ustawionych wokół stadionu moż-
na było posilić się na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich, kupić 
ozdoby i zabawki, ale również wy-
posażenie tuneli, a nawet ciągniki. 
Ogromnym powodzeniem wśród 
najmłodszych uczestników festy-

nu cieszyły się dmuchane pałace, 
suche baseny wypełnione piłkami, 
elektryczny byk, na którym mało 
komu udało się utrzymać, a poza 
tym karuzele wszelkiego typu dla 
maluchów i nieco starszych miło-
śników tego rodzaju rozrywki. 

Festyn zakończył się pokazem 
sztucznych ogni. Niebo nad Klwo-
wem, a  i zapewne nad sporą czę-
ścią gminy, roziskrzyło się tysiącem 
wielobarwnych gwiazd.

Doroczny „Święto Papryki” 
w  Klwowie ma swój wyjątkowy 

charakter. Jak wszędzie indziej jest 
wielotysięczny tłum widzów, na 
estradzie występują artyści, a  na 
straganach jest wszystko czego 
może tylko dusza zapragnąć. Co 
więc sprawia, że właśnie tu wszyscy 
tak dobrze się czują i bawią? Może 
mikroklimat, a  może to coś, co 
wyróżnia festyn w Klwowie. Brak 
ofi cjalnego otwarcia, pompy, która 
przerywa i rozprasza już trwającą 
zabawę. Artyści przez scenę prze-
wijają się jak w kalejdoskopie i nikt 
nie myśli, żeby opuścić doskonałą 
„miejscówkę”, którą udało mu się 
zająć na początku dnia. 

Już wiele lat temu wójt gminy 
Klwów Piotr Papis przyjął właśnie 
taką formułę tej imprezy i sprawdza 
się ona doskonale. 

– To jest święto mieszkańców, 
producentów papryki i wszystkich, 
którzy przyjeżdżają na nie z często 
odległych stron województwa, nie 
tylko mazowieckiego, ale również 
łódzkiego i świętokrzyskiego – po-
wiedział wójt Gminy Klwów Piotr 
Papis.

Wśród uczestników festynu ni-
gdy nie brakuje zaprzyjaźnionych 
włodarzy sąsiednich gmin i władz 
powiatu przysuskiego. Wśród nich 
byli w  tym roku między innymi: 
starosta Marian Niemirski i  wi-
cestarosta powiatu przysuskiego 
Tomasz Matlakiewicz oraz radny 
powiatu Stanisław Szustka, Ta-
deusz Tomasik burmistrz Przy-
suchy i  sekretarz UG Stanisław 
Wiaderek oraz przewodniczący 
Radny Gminy Mirosław Pierz-
chała. Wśród wójtów byli: Marek 
Klimek z Potworowa, Władysław 
Czarnecki z Gielniowa, Krzysztof 
Sobczak z Wieniawy, Robert Fidos 
z Borkowice. Zagościli w Klwowie 
również Zbigniew Gołąbek radny 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego, wieloletni samorządowiec 
Bogusław Ferensztajn i   Marcin 
Ciężkowski, radny gminy Wola-
nów, który na ten wyjątkowy, ro-
dzinny festyn przybył wraz z dwój-
ką dzieci.

 Jacek Lombarski

Wójt Piotr Papis witał serdecznie mieszkańców przybywających na „Święto Papryki” Papryka czerwona, żółta i zielona – najważniejszy uczestnik festynu

Zespół „Champion” rozpoczął festynową zabawę Gorące dziewczyny z „Camasutry” 

Grupa wokalna „Bene” wprowadziła włoskie klimaty Zespół „Cassino” 
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Światowa sława w Klwowie – zespół „Boney M.”Wesołe miasteczko cieszyło się ogromnym powodzeniem

Rodzima „Rzeczpospolita Babska” była bezkonkurencyjna

„Samba Paradiso” – znana taneczna grupa

„Power Play” dał powera Koło Gospodyń Wiejskich z Przystałowic Dużych zapraszało do poczęstunku Kobiety Aktywne „Na Plus” z Ulowa serwowały ciasto z uśmiechem

Pod sceną tłum nie malał, wprost przeciwnie

„Pomaluj mi świat na różowo” zdaje się śpiewać malowana pociecha

„A jak dorosnę, będę traktorzystą”
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Studzianki Pancerne i Mniszew:

Obchody 74. rocznicy zwycięskich walk
12 sierpnia w Studziankach Pancernych i Mniszewie odbyły 
się uroczyste obchody upamiętniające 74. rocznicę Bitwy pod 
Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski.

Właśnie w okolicach Studzianek, 
w dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 
roku, doszło do bitwy pancernej 
jednostek polskiej 1. Brygady Pan-
cernej im. Bohaterów Westerplatte 
i  radzieckiej 8. Armii Gwardii 1. 
Frontu Białoruskiego z dwiema nie-
mieckimi dywizjami pancernymi 
i niemiecką dywizją grenadierów. 9 
sierpnia 1944 roku pierwsze polskie 
czołgi przeprawiły się na przyczó-
łek; w tym czasie Niemcy ponownie 
zajęli Grabnowolę i podeszli pod 
Studzianki. Postępy Niemców za-
hamował atak 3 kompanii czołgów 
z 1. Brygady Pancernej, a 11 sierp-
nia Niemcy zostali ostatecznie wy-
parci ze wsi Studzianki. Walki były 
zażarte. Skrzyżowanie dróg w rejo-
nie Studzianek było przez Polaków 
zdobywane aż 7 razy. Ostatecznie 
15 sierpnia bitwa zakończyła się li-
kwidacją sił niemieckich zamknię-
tych w kotle. Nie był to koniec walk 
o utrzymanie przyczółka warecko-
-magnuszewskiego, likwidacja 
odciętych sił niemieckich trwała 
jeszcze kilka dni.

Po odtworzeniu hymnu pań-
stwowego modlitwę ekumeniczną 
odmówili ks. Mariusz Przybycień 
Wikariusz Parafi i pw. św. Waw-

rzyńca w  Głowaczowie oraz ks. 
Henryk Dąbrowski p.o. Proboszcza 
Parafi i Kościoła Polskokatolickiego 
pw. Matki Boskiej Wniebowziętej 
i Królowej Pokoju w Studziankach 
Pancernych.

W  imieniu samorządów: Po-
wiatu Kozienickiego, Gminy Gło-
waczów i Gminy Magnuszew hołd 
bohaterom złożył Starosta Kozie-
nicki Andrzej Jung. – Dzisiejsza 
uroczystość jest wyjątkowa z uwagi 
na obchodzoną w  tym roku 100. 
Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Ciesząc się wol-
nością naszej Ojczyzny, w  sposób 
szczególny oddajmy hołd i  nisko 
pokłońmy się tym, którzy stracili 
życie podczas morderczych walk 
na przyczółku. (...) Niech pamięć 
o walczących i ginących za Ojczyznę 
łączy nas i umacnia w naszej naro-
dowej i  samorządowej wspólnocie, 
naszych codziennych wyzwaniach 
i obowiązkach. Cześć i chwała po-
ległym! – mówił starosta.

Głos zabrali również: Zbigniew 
Gołąbek Radny Sejmiku Woj. 
Mazowieckiego, odczytując m.in. 
okolicznościowy list Marszał-
ka Adama Struzika, płk Wiesław 
Korga – Prezes Zarządu Głównego 

Związku Weteranów i Rezerwistów 
WP. Artur Matera Przewodniczący 
Zarządu Prawa i Sprawiedliwości 
w powiecie kozienickim odczytał 
list od Marszałka Senatu RP Sta-
nisława Karczewskiego. Wszyscy 
podkreślali, jak istotna jest pamięć 
o  bohaterskich żołnierzach wal-
czących na przyczółku warecko-
-magnuszewskim. Do zebranych 
na uroczystościach list skierował 
również Jan Kasprzyk, Szef Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

W  hołdzie bohaterom, zebrane 
delegacje złożyły kwiaty przed po-
mnikiem-mauzoleum, a po odpro-
wadzeniu pocztów sztandarowych 
przedstawiciele gospodarzy i  gości 
posadzili drzewo – potomka słynnego 
Pomnika Przyrody – Dęba „Bartka”.

Po przyjeździe do Mniszewa, 
uczestnicy rocznicowego spotka-
nia wzięli udział w dalszych uro-
czystościach. Modlitwę w intencji 
poległych odmówił ks. kanonik 
Florian Rafałowski ze Stowarzy-
szenia Sybiraków. Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała odniósł 
się do historii, a także przypominał, 
że naszą powinnością jest pamięć 
o  heroicznej walce z  okupantem. 
Burmistrz Gminy Kozienice To-
masz Śmietanka mówił o patrioty-
zmie i budowaniu wspólnot: – Jak 
w  patriotyzmie lokalnym i  w  pa-
triotyzmie narodowym potrafi my 
pracować nad sobą, dla siebie i dla 
naszych bliskich nad uszlachetnia-
niem i  doskonaleniem siebie, nad 
budowaniem poprzez to wspólnot – 
lokalnych, sąsiedzkich, rodzinnych, 
parafi alnych, gminnych, stowarzy-
szeniowych i  na bazie tych praw-
dziwych wspólnot, w uszlachetnia-
niu siebie i innych łącznie budować 
wspólnotę wspólnot – Rzeczpospolitą 

Rocznicowe uroczystości w Studziankach Pancernych rozpoczęło wysłuchanie i odśpiewanie przez uczestników hymnu państwowego

Polską? My dzisiaj to robimy i – jak 
wspomniano – jesteśmy strażnikami 
historii, ale też ta historia ma być dla 
nas nauczycielką na przyszłość. Bu-
dujmy wspólnoty w różnorodności, 
w szlachetności i w szacunku. Wtedy 
to będą mocne i trwałe fundamen-
ty Rzeczypospolitej i daj Boże, nie 
trzeba będzie już oddawać tego, co 
najcenniejsze, czyli życia, ale życie 
poświęcać w inny sposób, dla innych.

Podobnie jak w  Studziankach 
Pancernych – również w Mnisze-
wie, w hołdzie poległym przybyłe 
delegacje złożyły kwiaty przy po-
mniku bohaterów walk. Delega-
cja Zarządu Głównego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego złożyła także kwiaty 
w kwaterze poległych, przy Pomni-
ku Orła na cmentarzu parafi alnym 
w Magnuszewie. 

W obchodach rocznicowych udział 
wzięły licznie zgromadzone poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz 
samorządowych: wojewódzkich, 
powiatowych i  gminnych, Wojska 
Polskiego, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich z Warszawy, Rado-

mia, Grójca, Kozienic, Białobrzegów, 
Warki, Falencina, Nałęczowa, leśnicy, 
przedstawiciele służb mundurowych, 
szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz 
mieszkańcy powiatu kozienickiego, 
całego Mazowsza.

Asystę honorową podczas uro-
czystości tworzyli żołnierze Dywi-
zjonu Przeciwlotniczego 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej im. 
Tadeusza Kościuszki, Pułku Re-
prezentacyjnego Wojska Polskiego 
i Orkiestry Wojskowej w Lublinie.

Organizatorami obchodów 74. 
Rocznicy Bitwy pod Studziankami 
i  walk o  przyczółek warecko-ma-
gnuszewski były: Powiat Kozienicki, 
Gmina Głowaczów, Gmina Magnu-
szew, 1. Warszawska Brygada Pan-
cerna im. Tadeusza Kościuszki oraz 
Związek Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego. Patronat Honoro-
wy sprawował Adam Struzik Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego.

Uroczystości prowadziła Moni-
ka Wiraszka z Wydziału Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach.

  Foto: Mieczysław Kaca

Hołd poległym składa starosta kozienicki Andrzej Jung Jako pierwsza wieniec złożyła delegacja ZG Związku Weteranów i Rezerwistów WP

Cześć bohaterom oddają członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej z Kozienic

Pamiątkowe zdjęcie z sadzenia w Studziankach dąbka, potomka „Bartka”

Przedstawiciele władz samorządowych i kombatantów podczas apelu w Mniszewie Wieniec składa burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka
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Jubileusz 
90-lecia OSP
Słoneczny 15 Sierpnia, wzniosłe Święto Wojska Polskiego, z racji 
obchodzenia go w 100-leciu Niepodległej Polski i Matki Boskiej 
Zielnej, był wymarzonym dniem dla jubileuszu 90-lecia Ochotni-
czej Straż Pożarnej w Suchej, chyba najprężniejszej wśród pięciu 
bardzo aktywnych jednostek działających w gminie Pionki.

Jubilaci i  poczty sztandarowe 
jednostek z nimi zaprzyjaźnionych, 
w  rytmie melodii marszowych 
dziarsko pomaszerowały z  placu 
apelowego OSP w  kierunku ko-
ścioła, by uczestniczyć we mszy 
św., celebrowanej przez ks. kapela-
na Marka Jagodzińskiego i ks. prob. 
Edwarda Musiała.

Podobnie wyglądał powrót ze 
świątyni na plac apelowy OSP. Dh 
Łukasz Łepecki złożył meldunek 
dh. Zbigniewowi Gołąbkowi, wi-
ceprezesowi ZOSP RP Mazowsza, 
o gotowości podpodziałów do jubi-
leuszowej uroczystości, rozpoczętej 
wciągnięciem fl agi państwowej na 
maszt oraz powitaniem uczestni-
ków przez prezesa OSP w Suchej 
dh. Tadeusza Kiełbasę. Historię 
jednostki przybliżył zebranym 
dh Sylwester Przewłoka.

Została ona utworzona dokład-
nie 90 lat temu – 15 sierpnia 1928 r. 
Data wiąże się z pewnością z tym, 
że inicjatorem jej powstania był ów-
czesny ks. prob. Wacław Nowakow-
ski i jego druhowie obwołali preze-
sem. Wiceprezesem został Ignacy 
Góralski, a naczelnikiem Albin Ka-
miński, sekretarzem – organista Jan 
Jaśkiewicz, skarbnikiem Leon Ma-
zur, gospodarzem Józef Sałek. Za-
łożycielami w głównej mierze byli 
gospodarze wsi posiadający pola 
uprawne i leśne parcele. Domino-
wała zabudowa drewniana i dachy 
kryte słomą. Zagrożenie pożarowe 
budynków i lasu było bardzo duże. 
Pierwszym zrealizowanym wspól-
nie celem była budowa drewnia-
nej remizy na placu przekazanym 
przez Stefana Wieczorka. Posiada-
ny sprzęt to: sikawka ręczna, dwa 
beczkowozy konne, 3 drabiny, 
4 bosaki, toporki, hełmy i… trąbka. 
Strażackie pokolenia Suchej, mimo 
przeciwności powodowanych przez 
kryzys gospodarczy, okupację hitle-
rowską i społeczne zmiany ustro-
jowe, prowadziły wspaniałą dzia-
łalność w ochronie mienia i życia 
obywateli. Funkcje prezesów peł-
nili kolejno: Wacław Nowakowski, 
Ignacy Góralski, Kazimierz Sałek, 
Józef Emanowicz, Tadeusz Sobo-
lewski, Kazimierz Rojek, Tadeusz 
Nowicki. Teraz pełni ją godnie 
Tadeusz Kiełbasa. Ich pierwszymi 
pomocnikami, naczelnikami byli: 
Jan Jaśkiewicz, Roman Topór, Sta-
nisław Sałek, Franciszek Kutyła, 
Józef Szarawarski, Jan Góralski, 
Mirosław Kaczmarczyk, Sylwester 
Przewłoka, Czesław Sępka. Obec-
nie jest nim Łukasz Łepecki.

Obecna OSP, poza gaszeniem 
pożarów, uczestniczy w działaniach 
przeciwpowodziowych, ratownic-
twie drogowym i akcjach poszuki-
wawczych. W 1997 roku, jako jedna 
z pierwszych w Radomskiem, zo-
stała włączona do KSR-G, dlatego 

dysponuje dwoma samochodami 
marki Star i Ford z pełnym wyposa-
żeniem bojowym, w tym osobistym 
strażaków. OSP jest połączona se-
lektywnie radiowo ze stanowiskiem 
operacyjnym KM PSP w Radomiu. 
Wszyscy strażacy uczestniczący 
w akcjach zostali przeszkoleni, są 
ubezpieczeni i  przeszli specjali-
styczne szkolenie.

Druhowie biorą udział we 
wszystkich zawodach sportowo-
-pożarniczych, zajmując czołowe 
miejsca. Nie brakuje druhów pod-
czas uroczystości kościelnych.

Po wzniosłym przemówieniu 
jubileuszowym prezesa OSP dh 
Tadeusza Kiełbasy, głos zabrał dh 
Tadeusz Nowicki – wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu w Radomiu, 
Honorowy Prezes OSP w Suchej. 
Poinformował, że Kapituła Powia-
tu Radomskiego przyznała dwóm 
druhom OSP Medal „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego”. Zostali nim 
uhonorowani druhowie – Jan Gó-
ralski i Tadeusz Kiełbasa. Poprosił 
o udzieleniu głosu obecnej na uro-
czystości Teresie Bartosiewicz – 
szefowej Rady Powiatu w Radomiu, 
przewodniczącej Kapituły Medalu 
„Zasłużony dla Powiatu Radom-
skiego”, o odczytanie aktu nadania 
i  wręczenie odznaczenia. Po tym 
akcie przyjętym brawami, spiker 
uroczystości odczytał uchwały Pre-
zydium ZO Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie o przyznanie dru-
hom OSP Sucha medali „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa”. Złote otrzymali 
Robert Świętka i Łukasz Łepecki, 
srebrne – Leszek Warchoł i Piotr 
Wdowiak, a brązowe – Katarzyna 
Mazur, Tomasz Tarnowski, Eu-
geniusz Furga, Jakub Szarawarski 
i  Jacek Szarawarski. Wręczali je 
druhowie: Zbigniew Gołąbek, Pa-
weł Tuzinek i Tadeusz Kiełbasa oraz 
reprezentanci PSP.

Wręczono też odznaki za wysłu-
gę lat, przyznane przez Prezydium 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP. Za 35 lat ochotniczej 
służby zostali uhonorowani: An-
drzej Kaczmarczyk, Bogusław 
Przybyś i Sylwester Przewłoka, a za 
30 lat – Czesław Bukowski, Jacek 
Świątek i Czesław Sępka. Wręczono 
też piękny dyplom druhowi Tade-
uszowi Nowickiemu jako prezeso-
wi honorowemu OSP. Jubilaci wiele 
przyjęli listów gratulacyjnych m.in. 
od Adama Struzika – marszałka 
województwa mazowieckiego, 
komendanta PSP Mazowsza oraz 
starosty radomskiego – Mirosława 
Ślifi rczyka. Nie zabrakło też gra-
tulacji bezpośrednich złożonych 
m.in. przez Rafała Rajkowskiego 
– członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, Zbigniewa Gołąb-
ka jako druha zwierzchnika i rad-
nego województwa mazowieckie-
go oraz wicestarostę radomskiego 
Leszka Margasa. Pięknie podzię-
kował przekazał jubilatom wójt 
gminy Pionki Mirosław Ziółek. 
Powołując się na sprzęt OSP Su-

Dh Zb. Gołąbek potwierdza gotowość pododdziałów do uroczystego apelu

cha, przedstawiający wartość około 
1 mln zł, poinformował, że zbliżoną 
posiadają strażnice i wyposażenie 
pozostałych jednostek OSP dzia-
łających w  gminie. OSP w  Jedlni 
otrzyma wkrótce nowoczesny wóz 
bojowy, a  jesienią – jeszcze jedna 

OSP. Mówiąc to, spojrzał życzliwie 
na przedstawicieli samorządu wo-
jewódzkiego.

Po części ofi cjalnej, jubilaci z Su-
chej i  ich goście długo gawędzili 
pod namiotami. Nie unikali też 
pląsów.   (MK)

Księża zapraszają druhów jubilatów na mszę św.

Po nabożeństwie druhowie dziarsko podążają do strażnicy

Wójt gm. Pionki Mirosław Ziółek i goście ze Starostwa Radomskiego podczas uroczystości

Zbiorowe wręczanie medalu druhnie Katarzynie Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Teresa Bartosiewicz i wójt M. Ziółek wręczają 
Medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”

Jubilaci, za rozmaicie wyrażane wyrazy uznania, odwzajemnili się także podziękowaniami na 
piśmie, przede wszystkim jednak gościnnością
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 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl
UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl
UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl
UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl
UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl
UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl
UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA
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W Kowali bawili się z powiatem
Przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyła się ósma edycja 
„Niedzieli z powiatem”, zorganizowana przez Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, przy wsparciu marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Adama Struzika.

Mieszkańcy gminy Kowala i okolic 
mogli uzyskać od naczelników, dy-
rektorów i przedstawicieli wydziałów 
starostwa i  jednostek organizacyj-
nych fachowych porad dotyczących 
załatwiania spraw w urzędzie. 

Starosta, który powitał uczestni-
ków, przybliżył ideę niedzielnych 
spotkań z powiatem i zachęcał do 
pożytecznego, a zarazem przyjem-
nego spędzenia popołudnia, wypeł-
nionego atrakcyjnym programem. 
Zadowolenia nie krył wójt gminy 
Kowala Tadeusz Osiński, który 
mówił o potrzebie takich spotkań. 

Swoją obecnością wspierali nas 
także: członek Zarządu Powiatu 
Henryk Słomka, radni Łukasz Fi-
gura i Waldemar Trelka, sekretarz 
powiatu Renata Mazur oraz skarb-
nik Joanna Wontorska.

Na scenie zaprezentował się ze-
spół Stępocianki. W bogatym pro-
gramie imprezy, której gwiazdą był 
zespół GORAN&CROWD znala-
zły się także konkursy i animacje 
dla najmłodszych. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w konkursach i za-
bawach sprawnościowych. Zainte-
resowaniem cieszył się m.in. dmu-

chany zamek oraz stoiska z  watą 
cukrową i popcornem. Na wszyst-
kich czekała smaczna grochówka. 

Licznie przybyli rowerzyści, któ-
rzy przed sceną prezentowali swoje 

umiejętności. Wśród nich rozlo-
sowano atrakcyjne nagrody, które 
wręczali m.in. starosta radomski 
Mirosław Ślifi rczyk i  zastępca wójta 
Dariusz Bulski. 

Kolejna edycja „Niedzieli z po-
wiatem”, tym razem na placu przy 
kościele w Zakrzewie, odbędzie się 
26 sierpnia br. Serdecznie zapra-
szamy!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.
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 Wójt gminy Marek Klimek był mile zaskoczony wręczeniem mu przez 
panią profesor, z   prestiżowego Instytutu Sadownictwa i Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, statuetki w dowód uznania za upowszechnianie już 
od ponad 25 lat upraw papryki ciepłolubnej na terenie gminy Potworów. 
Symbolizuje ją papryka żółtego koloru. Statuetkę otrzymał na oczach wy-
kazujących duże zainteresowanie gości: parlamentarzystów, przedstawicieli 
resortu rolnictwa, placówek badawczych, handlowych oraz rolników. Ta 
skromna statuetka towarzyszyła wójtowi podczas oprowadzania gości po 
stoiskach ustawionych w Dniu Papryki na stadionie sportowym. 

 Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński i sekretarz Gminy Grze-
gorz Chylicki nie pozostawiają nic przypadkowi. W czasie „Święta Żelaza 
i Stali” zastaliśmy ich przy trudnej i wymagającej niemałego skupienia 
pracy „wyłapania” wśród tłumu i wpisania na listę wszystkich honorowych 
gości przybywających na uroczystość. I, co najważniejsze, nikt nie umknął, 
ani się nie ukrył przed ich bacznym okiem. 

 Występ śpiewaczki Haliny Sowińskiej-Winiarskiej podczas „Święta 
Żelaza i Stali” w Chlewiskach, tak spodobał się artystom z romskiego 
zespołu „Romano Dżi”, że zapragnęli mieć w swoich zbiorach pamiątkową 
fotkę. Przyłączyliśmy się i my do tej sesji i oto jej efekt. 

 To pamiątkowe zdjęcie zrobiliśmy w niedzielę w Mniszewie, gdzie znajduje się mauzoleum pododdziałów I Ar-
mii WP, które wraz z oddziałami radzieckimi utworzyły z początkiem sierpnia 1944 roku, na lewym brzegu Wisły, 
przyczółek frontowy zwany warecko-magnuszewskim. W połowie stycznia 1945 roku wyruszyła z niego zwycięska 
ofensywa w kierunku Berlina i Bałtyku. Na przyczółku poległo tysiące żołnierzy. W tym roku weterani, wspomagani 
przez samorządowców, przedstawicieli władz i mieszkańców tych ziem, oddali w 74. rocznicę bitwy hołd poległym 
i walczącym. Krwawe boje toczyła tu m.in. I Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, która w walkach o zdobycie 
i utrzymanie przyczółka straciła ponad 20 czołgów i setki żołnierzy. Zbliżone straty zadała Niemcom. Na zdjęciu: osoby 
od wielu lat oddające hołd żołnierzom poległym lub walczącym, nazywane strażnikami historii. Od prawej: radni Woj. 
Mazowieckiego – Leszek Przybytniak i Zbigniew Gołąbek, starosta kozienicki Andrzej Jung, wójt gminy Magnuszew 
Marek Drapała, burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka i wicestarosta grójecki Dariusz Piątkowski. Więcej na str.  8.

 Obserwujemy uważnie, że radny 
Rady Gminy Wolanów Marcin Cięż-
kowski, chyba w  zgodzie ze swoim 
nazwiskiem, bierze na siebie coraz 
większy ciężar obowiązków. Widzie-
liśmy go nie tak dawno jako inicjatora 
i organizatora wspaniałego festiwali 
w Bieniędzicach pod tajemniczą, choć 
fajną, nazwą „Tyndy-Ryndy”, a obec-
nie w  dużej mierze był współorga-
nizatorem i  cichym koordynatorem 
jubileuszu 90-lecia OSP w Mniszku.

 Wicemarszałek Woj. Mazowiec-
kiego dh Rafał Rajkowski obchodził 
90-lecie. Nie swoje, choć na ten dzień 
przypadały jego urodziny, ale OSP 
w  Mniszku. Czy mógł jednak od-
mówić przybycia na tak wspaniały 
jubileusz? Nie było takiej opcji. Wi-
dzimy go na pamiątkowym zdjęciu 
w towarzystwie starosty radomskiego 
Mirosława Ślifi rczyka i druha Adama 
Gibały, wójta Gminy Wolanów.

 Wójtów – Piotra Papisa z Klwowa 
i Władysława Czarneckiego z Gielnio-
wa – nasz fotoreporter zdybał, jak to 
się mówi, na stronie, czyli w ustron-
nym miejscu, pogrążonych w  nie-
wątpliwie bardzo ważnej rozmowie 
o  sąsiedzkich interesach. Panowie 
przerwali jednak na chwilę dyskusję 
i pozwolili wykonać pamiątkową fotkę 
z „XIV Święta Papryki” w Klwowie. 

P O ( d ) G L Ą D Y
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