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www.tygodnikradomski.comBezpieczeństwo 

i niezawodność 
w lotnictwie
„Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach” to temat 
V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, zorganizowanej przez Radomską Radę 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Jej współorganizatorzy to: Insty-
tut Lotnictwa, Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych, Państwowa Ko-
misja Badania Wypadków Lotni-
czych, Polska Agencja Kosmiczna, 
Główny Urząd Miar, Politechnika 
Warszawska, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Szkoła Główna Han-
dlowa i Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie. Tytuł Part-
nerów Konferencji przyjęli: Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej, PLL 
LOT i nowo utworzona Polska Gru-
pa Lotnicza, której dyrektorem zarzą-
dzającym jest radomianin Jakub Klu-
ziński. Ministerstwo Infrastruktury, 
UT-H w Radomiu oraz samorządy: 
woj. mazowieckiego, miasta Rado-
mia i powiatu radomskiego udzieli-
ły patronatu honorowego. Godność 
przewodniczącego 25-osobowej 
Rady Programowej powierzono ge-
nerałowi broni Jarosławowi Mika. 
Obrady sesji plenarnej prowadził 
Wiceprzewodniczący Rady Pro-
gramowej prof. dr hab. inż. Janusz 
Dyduch, także jako Prezes Zarządu 
Radomskiej Rady FSNT NOT. Kie-
rował obradami wraz z płk. dr. inż. 
Ryszardem Piwowarczykiem z WAT. 
Przewodniczącemu Honorowemu, 
gen. broni pil. w stanie spoczynku 
Lechowi Majewskiemu przypadła 
zaszczytna rola wygłoszenia referatu 
pt. Polskie lotnictwo na przestrzeni 
100 lat. Przedstawiciele środowiska 
radomskiego usłyszeli pocieszające 
słowa z ust Marcela Klinowskiego, 
członka Zespołu Doradczego Peł-
nomocnika Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego RP, autora 
referatu pt. Centralny Port Komuni-
kacyjny dla RP – rola Radomia jako 
portu komplementarnego.

W  obradach słowa bezpieczeń-
stwo i  niezawodność przeplatały 
się, podobnie jak akcentowanie roli 

czynnika ludzkiego, szkolenie 
personelu itp. Zwrócił na to uwagę 
prof. Janusz Dyduch, nawiązał do 
nierozłączności tych znaczeń gen 
dyw. pil. Jan Śliwka, reprezentujący 
Dowództwo Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Bezpieczeństwo lo-
tów zależy bowiem zarówno od 
obsługi naziemnej, mechaników, 
dyżurnych wież, jakości i spraw-
ności sprzętu latającego, od stanu 
i sposobu zarządzania lotniskami 
usytuowanymi w różnych regio-
nach Polski. Radom jest ważnym 
miejscem z racji wojskowego lotni-
ska szkoleniowego, perspektywicz-
nego portu cywilnego, bogatych 
tradycji i Air Show. 

 Dlatego organizatorzy konfe-
rencji, wieńczącej jej obrady, za-
stanawiali się już wstępnie, jakie 
zmiany wprowadzić do następnej, 
szóstej z kolei konferencji. Wiado-
mo, że odbędzie się za dwa lata, 
w sierpniu, tuż przed Air Show 
Radom 2020.

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji 
Waldemar Fabirkiewicz, słysząc 
pozytywne opinie uczestników o  
sprawnym jej przeprowadzeniu 
przyznał, że rzeczywiście na jej 
program złożyło się 39 referatów, 
z  tego 11 wygłoszonych na sesji 
plenarnej i po 14 – na dwu sesjach 
grupowych, prowadzonych przez 
gen. bryg. rez. prof. Jerzego Lewi-
towicza z Instytutu Technicznego 
Wojsk Lotniczych i Roberta Krupę 
z Polskiej Agencji Kosmicznej oraz 
prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosława 
Siergiejczyka z Politechniki War-
szawskiej. Będzie też jej wydanie 
książkowe, analiza zgłoszonych 
wniosków ze wskazaniem na spo-
sób ich rozpatrzenia i potraktowa-
nia. Każda następna konferencja 
musi być jednak lepsza. Dlatego 
prosił o zgłaszanie już w bliskim 
czasie tematów wymagających 
podjęcia i  nazwisk kandydatów 
do rady programowej czy komitetu 
organizacyjnego.   (M.K.)

Prezydium konferencji. Od lewej: prof. Janusz Dyduch i płk Ryszard Piwowarczyk

Powitania, w pierwszym rzędzie od prawej gen. bryg. w st. spocz. pil. Roman Harmoza, gen. 
bryg. rez. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, gen. broni pil. w st. 
spocz. Lech Majewski, gen. bryg. Jacek Pszczoła – szef Zarządu Wojsk Lotniczych – zastępca 
Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. Jan 
Śliwka – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Zmiany jakościowe w polskim lotnictwie 
wojskowym referuje gen. bryg. Jacek 
Pszczoła, Szef Zarządu Wojsk Lotniczych, z-ca 
Inspektora Sił Powietrznych DG RSZ

Waldemar Fabirkiewicz, dyrektor Biura 
Radomskiej Rady FSNT NOT
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Z uprawy papryki słynąca
Choć słodka papryka w powiecie radomskim produkowana jest w tunelach foliowych od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku 
i nosi nazwę przytycka (z racji miejsca pochodzenia Antoniego Kwietniewskiego, inicjatora rozpoczęcia jej uprawy), 
gmina Potworów z sukcesem rywalizuje w upowszechnianiu tego ciepłolubnego warzywa. Jego uprawą zajmuje się już około 
80% gospodarstw, a liczba tuneli sięga pięciu tysięcy.

Wójt gminy Potworów Marek 
Klimek jako pierwszy zainicjował 
przed 26 laty doroczny Dzień Pa-
pryki. Pragmatyczne podejście, 
pracowite współdziałanie wójta 
jako gospodarza imprezy z  jej 
współorganizatorami tj. powia-
tem przysuskim, Mazowieckim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go, sąsiednimi gminami, służba-
mi i instytucjami rolniczymi oraz 
atrakcyjny program artystyczny 
przyczyniły się do tego, że Dzień 
Papryki w Potworowie ma znacze-
nie regionalne.

 Tegoroczne święto rozpoczęła 
msza św. w  kościele parafi alnym 
pw. św. Doroty, koncelebrowana 
przez ks. bpa Adama Odzimka 
i ks. kan. Jana Gruszkę. Po nabo-
żeństwie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z  Potworowa poprowadziła 
korowód paprykowy na stadion, 
a następnie wystąpiła z koncertem. 
Z estradowej sceny powitał uczest-
ników, w tym licznie zaproszonych 
gości, wśród nich posłów, radnych 
sejmiku, przedstawicieli instytucji 
rządowych i wojewódzkich, staro-
sta przysuski Marian Niemirski. 
Wójt Marek Klimek, jako gospo-
darz gminy, potraktował temat 
bardziej lokalnie. Nadmienił, że 
impreza łączy dobrą pracę z  na-
leżnym kulturalnym wypoczyn-
kiem. – Nasi rolnicy produkują 
naprawdę smaczną paprykę i inne 
warzywa pod osłonami, posiadają 
wiedzę i doświadczenie na temat 
ich uprawy – powiedział. A  że 
Dzień Papryki odbywał się w roku 
kończącym kolejną kadencję samo-
rządową, pokrótce omówił wyniki 
wspólnego wysiłku i współdziała-
nia polepszającego warunki życia 
i pracy mieszkańcom, w tym rol-
nikom. Stwarzają je m.in. inwesty-
cje prowadzone przez samorządy 
gminne i powiatowy. 

Zaczął od informacji o  wybu-
dowaniu w  tym roku odcinków 
(o długości ponad 5 km) dróg asfal-
towych w Kacperkowie, Zachatce, 
Długiem, Grabowej i Potworowie 
za łączna sumę około 2,5 mln zł, 
z milionowym wkładem UE i 250 
tysiącami zł – z Województwa Ma-
zowieckiego. Starostwo przysuskie 
wyremontowało drogi powiatowe 
o  długości 7,99 km przebiegają-
ce przez teren gminy Potworów, 
a UG – sfi nansował zakup dwóch 
przepustów zainstalowanych pod 
jezdniami w  Rdzuchowie i Sadach.

 Nowy ośrodek zdrowia w Po-
tworowie kosztował gminę 1,5 
mln, a budowa 86 przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 1.259 tys. 
zł (przy współudziale fi nansowym 
WFOŚiGW). Przy wsparciu kwotą 
600 tys. zł z budżetu państwa mo-
dernizowany jest budynek w Dłu-
giem z przeznaczeniem na żłobek. 
Przy remoncie świetlicy w Rdzu-
chowie pomocne było wsparcie 

unijne. W  tym roku rozpocznie 
się budowa świetlic w  miejscowo-
ściach – Wir, Długie i Grabowska 
Wola. W trakcie budowy jest punkt 
selektywnego skupu odpadów ko-
munalnych w Grabowej. W koszcie 
o wartości 627 tys. zł, partycypuje 
znacząco UE.

Wójt Marek Klimek poinformo-
wał, że sieć kanalizacyjna, w tym 
budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz przebudowa 
dróg będą kontynuowane. Zamie-
rzenia dotyczą też instalacji foto-
woltaicznych, gazyfikacji gminy 
i   energooszczędnej modernizacji 
oświetlenia ulicznego.

Za efekty wspólnego wysiłku, 
w tym włożonego w przygotowa-
nie tegorocznego Dnia Papryki 
dziękował wielu osobom i instytu-
cjom. Wśród nich : ks. biskupowi 
A. Odzimkowi, ks. kan. J. Gruszce 
i duchownym z innych parafi i. Sta-
roście Marianowi Niemirskiemu 
z Zarządem Powiatu Przysuskiego 
i  przewodniczącemu RP Krzysz-
tofowi Wochniakowi wraz z Radą 
Powiatu (także za inwestycje reali-
zowane na terenie gminy), dyrek-
tor oddziału radomskiego MODR 
– Annie Siewierskiej i pracowni-
kom, Mirosławowi Łusce i Pawłowi 
Myziakowi czyli prezesowi i wice-
prezesowi Zrzeszenia Producentów 
Papryki Rzeczpospolitej Polskiej za 
niełatwą pracę na rzecz producen-
tów papryki, kobiecym stowarzy-
szeniom: Supermenki, Kreatywne 
Kobiety, Długowianki, Chilibabki, 
Wirowianki i Babski Raj za aktyw-
ność kulturalną i dość skutecznie 
zabiegającym o  wiejskie placów-

ki kultury. Policji, straży i opiece 
medycznej za dyżury zapewnia-
jące bezpieczeństwo. Wszystkim 
pracownikom Starostwa Powiato-
wego w Przysusze i Urzędu Gmi-
ny w  Potworowie. Mieszkańcom 
gminy i powiatu oraz przybyłym 
gościom życzył miłej zabawy 
i  niezapomnianych wrażeń. Go-
ście odwzajemniali się uznaniem 
przekazywanym bezpośrednio lub 
w  odczytywanych listach. Usto-
sunkowywali się też do sygnałów 
o  niezadowoleniu producentów 
z niskich cen skupu, towarzyszą-
cych dużej podaży papryki cie-
płolubnej. Uczyniła to m.in. Ewa 
Markowska-Bzduch dyrektor de-
partamentu spraw społecznych 
i  oświaty rolniczej w  resorcie 
rolnictwa. Pochwaliła przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Producen-
tów Papryki RP za uczestnictwo 
w konsultacjach podejmowanych 
przez resort. Zachęcała do udziału 
w przygotowanych konsultacjach 
na temat umów kontraktacyjnych. 
Poseł Leszek Ruszczyk widzi likwi-
dację problemu w budowie zakładu 
przetwórstwa papryki, też poprze-
dzonych konstruktywnymi konsul-
tacjami i uzgodnieniami. 

 Prezes Mirosław Łuska zwierzył 
się w rozmowie z TR, że budowa 
przetwórni nie jest sprawą prostą. 
Wymaga dobrego rozeznania za-
potrzebowania rynku krajowego 
i  zagranicznego. Zwrócił uwagę, 
że stowarzyszenie liczy tylko oko-
ło 200 członków. Obserwuje brak 
zainteresowania ogrodników zrze-
szaniem się. Nadzieje wiąże jednak 
z  konsultacjami organizowanymi 

pod auspicjami nowego ministra 
rolnictwa. 

Dzień Papryki w  Potworowie 
przebiegał w pogodnej atmosferze. 
Na stadionie dominował nastrój 
świąteczny. Część ofi cjalną zakoń-
czyło honorowanie nagrodami gru-
py rolników, zajmujących się uprawą 
papryki i  około 40 asortymentów 
innych warzyw. Nagrodzeni zostali: 
Paweł Soliński, Justyna i Sylwester 
Malikowie, Danuta i Tadeusz Wój-
cikowie, Ewelina i Grzegorz Krze-
mińscy, Magdalena i  Przemysław 
Szatanowie oraz Marta Szymczak.

Po części ofi cjalnej pojawiły się na 
scenie miejscowe zespoły dziecięce, 
a po nich cyrkowcy z Łodzi z pro-
gramem „Mirek i jego kot”. Oklaski-
wane były też zespoły reprezentujące 
miejscowe kobiece stowarzyszenia. 
Potem z  refleksyjnym recitalem 
wystąpił Wojciech Gąsowski, a po 
nim Kabaret „OT.TO”. Koncerty 
zespołów DE MONO i  ANDRE 
stworzyły nastrój przekształcający 
Dzień Papryki w  zabawę ludową, 
urozmaicaną pokazem świateł lase-
rowych i fajerwerkami.

 Mieczysław Kaca
Otwarcie Dnia Papryki w Potworowie. Przemawia wójt Marek Klimek

W pierwszym rzędzie zasiedli honorowi goście i gospodarze Zasłużeni rolnicy uhonorowani przez organizatorów dyplomami uznania i użytecznymi nagrodami

Wójt Marek Klimek z gośćmi w stoisku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wojciech Gąsowski wśród widowni

Zespoły: Kobiety Kreatywne, Supermenki i Długowianki podczas prezentacji na estradzie
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Strażackie Święto 
w Rawicy
W Rawicy-Kolonii odbyła się 18 sierpnia uroczystość przekazania 
rozbudowanej strażnicy oraz samochodu pożarniczego MAN dla 
OSP Rawica. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji straża-
ków w kościele parafi alnym pw. św. Jana Chrzciciela w Tczowie, 
celebrowana przez ks. kapelana Sylwestra Góreckiego i ks. prob. 
Janusza Kępczyńskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy uro-
czystości udali się do strażnicy OSP 
w Rawicy. Po poświęceniu strażni-
cy i krzyża, w symbolicznym akcie 
przecięcia wstęgi, otwierającego 
powiększoną i  zmodernizowa-
ną remizę uczestniczyli: Andrzej 
Wolszczak – wójt gminy Tczów, mł. 
bryg. Paweł Fliśkiewicz – przed-
stawiciel KW PSP w  Warszawie, 
st. bryg. Krzysztof Żyliński – p.o. 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Zwoleniu, Zbigniew Gołąbek – 
wiceprezes Mazowieckiego Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP, Jerzy 
Kowalski – prezes ZO Powiatowego 
ZOSP RP w Zwoleniu, prezes OSP 
Rawica – Mieczysław Kozuń oraz 
Waldemar Urbański – starosta 
zwoleński. 

 Miejscem głównych uroczysto-
ści był plac PSP w  Rawicy. Roz-
poczęły je – złożenie meldunku 
przez dowódcę uroczystości kpt. 
Wojciecha Gołąbka wiceprezesowi 
dh. Zbigniewowi Gołąbkowi, wcią-
gnięcie fl agi państwowej na maszt 
i hymn „Jeszcze Polska nie zginęła ”.

Zaproszonych gości powitał 
wójt Andrzej Wolszczak, pełniący 
też funkcję prezesa ZO Gminnego 
ZOSP RP w Tczowie. O  doniosłej 
roli OSP w  lokalnej społeczności 
powiedział m.in: – W naszej gminie 
OSP zrzeszające obecnie 113 dru-
hów, w tym 10 honorowych działają 
w Tczowie, Bartodziejach, Rawicy 
i Tynicy. Jednostki w Tczowie i Ra-
wicy aktywnie uczestniczą w dzia-
łaniach Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. OSP Rawica od 
lat zajmuje I miejsce w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych 
i  z  sukcesami reprezentuje gminę 
Tczów w  zawodach powiatowych. 
W corocznych przeglądach sprzętu 
i wyposażenia, przeprowadzanych 
przez KP PSP w Zwoleniu, też zaj-
muje czołowe miejsce. Dowodem 
naszego uznania dla druhów z Ra-
wicy jest dzisiejsze spotkanie.

Za pozytywne decyzje w sprawie 
współfinansowania zakupu samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego marki 
MAN, wójt podziękował Adamowi 
Struzikowi – Marszałkowi Woj. Ma-
zowieckiego, Arturowi Dąbrowskie-
mu – Prezesowi Zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie oraz Leszkowi Suskiemu 
– Komendantowi Głównemu PSP.

Z rysem historycznym jednost-
ki OSP Rawica, utworzonej w 1935 
roku, zapoznał zebranych jej na-
czelnik dh Jan Mazur.

Po poświęceniu samochodu 
przez ks. kapelana Sylwestra Górec-
kiego, jego uroczystego przekazania 
prezesowi OSP Rawica Mieczysła-
wowi Kozuniowi dokonał wójt An-
drzej Wolszczak w asyście przedsta-
wiciela KW PSP – mł. bryg. Pawła 
Fliśkiewicza i   wiceprezesa OSP 
Mazowsza dh. Zbigniewa Gołąbka.

Ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń i wyróż-
nień jednostce OSP oraz druhom 
zasłużonym dla pożarnictwa. 

Złotym Medalem „Za zasługi dla Po-
żarnictwa” została uhonorowana Ochot-
nicza Straż Pożarna w Rawicy oraz jej 
członkowie: Mieczysław Kozuń, 
Mariusz Janicki, Mariusz Kwaśnik, 
Zdzisław Dygas i  Krzysztof Mroczek.

Srebrnym Medalem zostali odzna-
czeni: Łukasz Janicki, Konrad Ma-
zur i Konrad Kwaśnik. Brązowym 
Medalem druhowie: Maciej Kupis, 
Artur Kozuń, Sylwester Kozuń, 
Piotr Kwaśnik i Dawid Zieliński.

Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali – Dawid Marchewka 
i Paweł Kozuń.

Marszałek Adam Struzik nadał 
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” 
jednostce OSP w Rawicy oraz Ja-
nowi Mazurowi – jej naczelnikowi.

Dyplomami za wieloletnią służ-
bę, zaangażowanie w działania ra-
townicze oraz pracę na rzecz roz-
woju OSP w  Rawicy wyróżnieni 
zostali przez marszałka druhowie: 
Mieczysław Kozuń, Tadeusz Kwa-
śnik, Grzegorz Jędra, Józef Palik, 
Władysław Mroczek, Piotr Kozuń 
i Władysław Piorun.

W  imieniu odznaczonych po-
dziękował prezes Mieczysław Ko-
zuń. Podkreślił, że strażacy nie 
działają dla odznaczeń, lecz na 
chwałę Bogu i ludziom na pożytek.

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie przez prezesa OSP w imie-
niu druhów z jednostki OSP w Rawi-
cy pamiątkowej statuetki św. Floriana 
wójtowi Andrzejowi Wolszczakowi, 
jako dowodu podziękowania za trud 
włożony w  pozyskanie samochodu 
oraz rozbudowę strażnicy.

Podczas uroczystości przekazano 
gospodarzom listy gratulacyjne od: 
Adama marszałka Struzika, genera-
ła brygadiera Leszka Suskiego oraz 
Bogumiły Jaworskiej – burmistrz 
Zwolenia.

Gratulacje druhom złożyli: Zbi-
gniew Gołąbek – wiceprezes OSP 
Mazowsza, starosta Waldemar 
Urbański, starszy brygadier Krzysz-

tof Żyliński – p.o. KP PSP w Zwole-
niu, Jerzy Kowalski – prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Zwoleniu, Mirosław Chołuj – se-
kretarz gminy Zwoleń oraz ksiądz 
kapelan Sylwester Górecki.

Na zakończenie uroczystości pre-
zes Mieczysław Kozuń podziękował 
zaproszonym gościom za osobiste 
uczestnictwo w uroczystości oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zakupu samochodu i rozbudo-
wy strażnicy, a sponsorom – za po-
moc fi nansową i rzeczową w przy-
gotowanie spotkania.

Uroczystości uświetnił występ 
uczniów z PSP w Rawicy, nagrodzony 
gromkimi brawami. Druhowie po-
dziękowali młodocianym artystom 
za piękny występ, a Mirosławie Zięba, 
dyrektor PSP za pomoc w organizacji 
uroczystości. Z  Komendy Powiato-
wej PSP w Zwoleniu za prowadzenie 
uroczystości – Andrzejowi Pyska 
i  mł. bryg. Andrzejowi Płachcie. 

Poza wymienionymi osobami 
w  uroczystości uczestniczyli też: 
mł. insp. Krzysztof Szczudło – z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w  Zwoleniu, z  samorządów: Ar-
kadiusz Sulima – wicestarosta 
zwoleński, Piotr Fijołek – radny 
Powiatu Zwoleńskiego oraz radni 
Rady Gminy Tczów z  jej przewod-
niczącym Piotrem Woźniakiem.

 Po spotkaniu, goście wpisywa-
li się do księgi pamiątkowej PSP 
i  smakowali przygotowane potrawy. 

 tekst: (dm), foto: (mk)

Poczty sztandarowe i członkowie OSP Rawica przed wejściem do kościoła w Tczowie

Słowa modlitwy poprzedzające poświęcenie remizy przekazał ks. kap. Sylwester GóreckiWójt Andrzej Wolszczak wręcza prezesowi OSP Mieczysławowi Kozuniowi decyzję o przekazaniu 
jednostce w Rawicy nowoczesnego wozu strażackiego MAN

Odznaczenia rozpoczął wiceprezes OSP Mazow-
sza dh Zbigniew Gołąbek dekoracją nowego 
sztandaru OSP Rawica wstęgą Złotego Medalu 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a następnie meda-
lami przyznanymi kilkunastu zasłużonym druhom

Na zakończenie uroczystości program okolicznościowy dedykowali druhom strażakom uzdolnieni uczniowie PSP z Rawicy Koloni i opiekunowie młodocianych artystów

Pamiątkowym Medalem „PRO MASOVIA” została uhonorowana Jednostka OSP Rawica jako 
całość i indywidualnie jej naczelnik – Jan Mazur

Druhom odznaczonym medalami gratuluje 
dh Andrzej Wolszczak

Jako wójt i prezes ZOSP RP gminy Tczów 
dh Andrzej Wolszczak został uhonorowany 
przez Zarząd OSP w Rawicy podziękowaniem 
na piśmie i statuetką św. Floriana za starania 
i trud, uwieńczone rozbudową strażnicy 
i zakupem samochodu strażackiego
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Dożynki spod znaku 
„Papryki Przytyckiej”
Są gminy, w których w święto plonów nie ujrzy się dożynkowego wieńca z kłosów zbóż, chyba że w 
kościele lub wykonany z wykorzystaniem papryki. Taką jest gmina Przytyk. Organizowane na jej terenie 
już od 19 lat Ogólnopolskie Targi Papryki zastąpiły z powodzeniem dotychczasowe tradycyjne dożynki.

Zastąpiły, gdyż uprawa warzyw, 
szczególnie słodkiej papryki cie-
płolubnej w tunelach osłonowych, 
przeobraziła rolnictwo nie tylko 
w Przytyku i jego okolicy. Stało się 
to za sprawą Antoniego Kwietniew-
skiego, który po okresie pracy na 
Zachodzie, powrócił do rodzinnej 
Woli Wrzeszczowskiej i na 30-aro-
wej resztówce, pozostałej z gospo-
darstwa rolnego przekazanego 
przez jego matkę gminie, w zamian 
za przyznaną emeryturę, zainstalo-
wał tunele ogrodnicze, uprawiając 
w nich przednie odmiany papryki, 
ale też arbuzy, orzeszki ziemne, 
a  nawet winogrona niskopienne, 
owocujące 2 razy w  roku. Dobrze 
więc, że z  inicjatywy gmin mają-
cych osiągnięcia w uprawie papryki 
tj. Potworowa, Przytyka, Klwowa, 
Radzanowa i Starej Błotnicy oraz 
Zrzeszenia Producentów Papryki 
RP z  siedzibą w  Przytyku, zosta-
ła odsłonięta tablica, poświęcona 
przez ks. kan. Sławomira Fundo-
wicza. Umocowana jest na głazie 
przed siedzibą Urzędu Gminy w tej 
miejscowości. Antoni Kwietniewski 
przyczynił się do upowszechnienia 
uprawy papryki nie tylko przykła-
dem jej producenta, lecz także 
świadomym działaniem. Odwie-
dzał w tym celu urząd wojewódzki 
i instytucje centralne w Warszawie. 
Napotykał na niewiarę wynikającą 
z  braku wiedzy o  pożytku z uprawy 
przednich odmian apryki pod folią. 
Wiem o tym, gdyż Antoni Kwiet-
niewski był w latach osiemdziesią-
tych jednym z laureatów dorocznej 
nagrody Tygodnika Radomskiego 
„Zaczyn”. Wielokrotnie odwiedza-
łem go w  Woli Wrzeszczowskiej, 
także jako prezesa Zrzeszenia „So-
lar Pol”, skupiającego grupę produ-
centów papryki i  innych warzyw 
pod folią. Antoni Kwietniewski był 
jednak człowiekiem schorowanym, 
po resekcji płuca. Zmarł w wieku 
62 lat. 

 Targi Papryki w  Słowikowie 
miały w tym roku rekordową fre-
kwencję. Wpłynęła na nią nie tyl-
ko słoneczna pogoda, lecz także 
urozmaicony program. Po mszy św. 
w kościele parafi alnym w Przytyku 
i odsłonięciu tablicy pamiątkowej, 
samochody przejechały na par-
kingi przy Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego w  Słowi-
kowie. Na zainstalowanej na placu 
estradzie, po tradycyjnym recita-
lu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Moderato”, gospodarz gminy 
Przytyk wójt Dariusz Wołczyński 
i  starosta radomski Mirosław Śli-
fi rczyk dokonali otwarcia dorocz-
nej imprezy, nad którą honorowy 
patronat przyjęli Krzysztof Arda-
nowski, minister rolnictwa oraz 
Adam Struzik marszałek Mazow-
sza. Starosta i wójt ponad godzinę 
wręczali odznaczenia i  nagrody. 

Odznaką resortową „Zasłużony dla 
Rolnictwa” uhonorowali: Artura 
Marszałka, prowadzącego 31-hek-
tarowe gospodarstwo sadownicze 
(jabłonie i  grusze), Czesława Pa-
ciorka, właściciela 15-hektarowe-
go gospodarstwa nastawionego na 
uprawę papryki i fasoli oraz chów 
bydła mięsnego i  mlecznego, Wie-
sława Sobola, mającego gospodar-
stwo o  zbliżonej powierzchni we 
wsi Glinice, której jest sołtysem. 
Specjalizuje się w  hodowli bydła 
mięsnego i  mlecznego oraz z  za-
miłowania – w  uprawie papryki. 
Sławomira Sulisza, posiadającego 
13-hektarowy areał ziemi własnej 
i 4 ha dzierżawionej. Hoduje bydło 
opasowe, mleczne i uprawia papry-
kę. Jerzego Szubińskiego – uprawia-
jącego 30-hektarowe gospodarstwo 
hodowli trzody chlewnej, bydła 
oraz uprawy zbóż.

Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Radomiu i kapituły Teresa Bar-
tosiewicz, wraz ze starostą i wójtem 
wręczali medale „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego”: Pawłowi 
Wlazło nauczycielowi wf z  Przy-
tyka, Marianowi Idzikowskiemu, 
naczelnikowi OSP Goszczewice, 
sołtysowi tej wsi i  Stanisławowi 
Korgulowi, specjalizującemu się 
w hodowli bydła mlecznego i upra-
wie papryki. 

Ta sama trójka przekazywała od-
znaki „Za Zasługi dla Gminy Przy-
tyk”’ zespołowi ludowemu „Wrzo-
sowianki” i Robertowi Bieniasowi, 
prezesowi LKS „Sokół” Przytyk .

Komisja konkursu „Na najładniej-
sze stoisko z papryką”, pracująca pod 
przewodnictwem Sylwestra Podym-
niaka podała, że nagrody pieniężne 
za trzy kolejne miejsca otrzymują: 
stoisko Sylwestra Leśnowolskiego 
z Sewerynowa, Marek i Aneta Grela 

z Wrzeszczowa, Gospodarstwo Rol-
no-Ogrodnicze Pauliny i Mariusza 
Pająków z  Wrzeszczowa. Wyróż-
nienia stały się udziałem Zdzisława 
i Marii Janowskich oraz Bernadetty 
Fokt z Jagodnego. Wymienione i po-
zostałe stoiska otrzymały grawerto-
ny i zestawy promocyjne. Nagrody 
i wyróżnienia ufundowali starosta 
i wójt. 

Organizatorami konkursu „Na 
najlepszą potrawę regionalną z pa-
pryki” było Stowarzyszenie LGD 
„Razem dla Radomki” i  gmina 
Przytyk. Wyniki ogłosił prezes 
LGD Cezary Nowek informując, 
że do konkursu zakwalifi kowano 
6 potraw. Radiol z musem papry-
kowym i  kozim serem Elżbiety 
Bień z  Cerekwi został zwycięzcą 
Lauru LGD „Razem dla Radom-
ki” na najlepszą potrawę lokalną 
lub danie przygotowane z papryki. 
Drugie miejsce przyznali juro-
rzy paprykowemu Ars Amandi, 
wyczarowanemu przez Ewelinę 
Pilaszewską, trzecie zdobył klops 
z  papryką, przygotowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Pogroszyn. 

Każde rozstrzygnięcie konkurso-
we wzbudzało radość, lecz najwięk-
szą frajdą były występy artystów 
i zespołów rozrywkowych. Koncert 
Stwora Głodomora rozbawiał dzie-
ci. Satyryk Marcin Daniec nawiązał 
niespotykany kontakt z  widzami 
różnej generacji wiekowej. Zespół 
Jorrgus zyskał wielkie uznanie 
wśród fanów muzyki disco polo. 
Na występ gwiazdy wieczoru Beaty 
Kozidrak i zespołu Bajm ciągnęły 
rzesze fanów młodszej generacji, 
mimo że rozpoczynał się o godzi-
nie 21. W Słowikowie padły rekordy 
frekwencji i nieukrywanego zado-
wolenia.   (M.K.)

Odsłonięcie Tablicy Pamięci Antoniego Kwietniewskiego, prekursora Radomskiego Zagłębia Paprykowego

Przed estradą zajęli miejsca goście Targów Papryki i towarzyszący im gospodarz – wójt gminy Przytyk

Producenci nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie na najładniejsze stoisko papryki

Wójt i starosta honorują laureatki konkursu na najlepszą potrawę regionalną z papryki Na stoiskach królowała oczywiście papryka

Zasłużeni dla rolnictwa, powiatu i gminy Satyryk Marcin Daniec hipnotyzuje widownię w Słowikowie
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Kolejny raz 
nad stawami 
w Jasieńcu

I znów gwarny tłum zapełnił alejki wokół jasienieckich stawów. Wesołe miasteczko kusiło najmłod-
szych barwnymi dmuchanymi zamkami, zachęcając do wspaniałej zabawy na zjeżdżalniach i torach 
przeszkód, a eurobungee do podniebnych wzlotów i efektownych lądowań. Na stoiskach uśmiechały 
się i cieszyły oko liczne zabawki, a cukrowa wata drażniła łakome podniebienie maluchów.

– Jest to już szesnasty Piknik 
Rodzinny „Spotkajmy się nad sta-
wami”. Czas szybko płynie. Widać 
to po naszych dzieciach, wnukach. 
Dlatego właśnie jest ze mną na es-
tradzie Hania, moja wnuczka. Za-
praszam do miłej zabawy. Każdy 
z  państwa znajdzie w  programie 
naszego rodzinnego spotkania coś 
dla siebie. Zapraszam do udziału 

w najważniejszym bloku, dla dzie-
ci. Nie bez kozery mówię, że jest 
to najważniejszy blok, bo cóż jest 
ważniejszego niż właśnie te nasze 
pociechy – powiedział wójt Gminy 
Jasieniec, Marek Pietrzak.

Jako pierwsza na estradzie po-
jawiła się Gminna Orkiestra Dęta 
OSP Jasieniec pod batutą Michała 
Balcerowicza, która działa już od 12 

lat i reprezentuje ziemię jasieniecką 
nie tylko na lokalnych imprezach, 
ale i w całym kraju. Ostatnio gra-
ła na imieninach córki generała 
Władysława Andersa, senator 
Anny Marii Anders, połączonych 
z dniem tradycji 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich. 

Po występie orkiestry przyszedł 
czas na program dla dzieci „Po 
drugiej stronie lustra”, prowadzo-
ny przez animatorów. Były gigan-
tyczne mydlane bańki, trampolina 
z piłką i  inne zabawy, angażujące 
najmłodszych do zabawy i budzące 
jej radość.

Kiedy jednak przyszedł czas na 
występy artystów ze „Świetlicowa” 
pod sceną zebrał się tłum ich fanów, 
rodzice, rodzeństwo, bliżsi i dalsi 
krewni, i znajomi.

Rzęsistymi brawami nagrodzono 
występy Oliwii i Małgosi – uczen-
nic Studium Wokalno-Instrumen-
talnego „Cantabile” w  Grójcu, 
akrobatki ze „Świetlicowa” i mło-
dych karateków z „Dojo Jasieniec”, 
a także formacje taneczne prezen-
tujące taniec nowoczesny i ludowy.

Później scenę opanowali specja-
liści od mocniejszego uderzenia, 
zespoły „TKS”, Hubert Dzikołow-
ski „Dziku” i w innym, ale równie 
mocnym stylu: Marcin Maroszek 
i  Kapela „Ciupaga”. Zabawę ta-
neczną zapewnił wspaniały zespół, 
gwiazda wieczoru, „D-Bomb”. 

Na koniec nocne niebo roz-
iskrzył milion gwiazd w  pokazie 
sztucznych ogni, a zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych.

Poważną konkurencję dla ar-
tystów estradowych stanowiły 
dmuchane zabawki, przy których 
również do późna kłębiły się tłumy 
najmłodszych mieszkańców gmi-
ny, odrywając swoich rodziców od 
estrady i  licznych przekąsek, cze-
kających na uczestników festynu.

Organizatorami XII Pikniku 
Rodzinnego „Spotkajmy się nad 
stawami” był wójt Gminy Jasieniec 
Marek Pietrzak i Urząd Gminy.

 Jacek Lombarski
Foto: autor, Ida Mroczek UG Jasieniec

W tym roku wspólną zabawę 
wsparli fi nansowo:
 Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adam Jędrzejczyk EWMAJ 

Jędrzejczyk i Spółka Sp.J.
 PPHU „Trans-Żwir” 

Norbert Jasiński
 Zofi a Rachubińska, Kancelaria 

Podatkowa „ABAKUS SERVICE” s.c.
 Andrzej Kaniewski, 

Transport i Spedycja, Jasieniec,

Wójt Gminy Jasieniec Marek Pietrzak wraz z wnuczką Hanią dokonał uroczystego otwarcia 
festynu i zaprosił do zabawy

Najmłodsi uczestnicy w zabawie z animatorami

Bańki gigant A pod sceną tłum fanów

Pierwszy makijaż Hani

Artyści ze „Świetlicowa”

„Dziku” Dzikołowski

Bank Spółdzielczy” w Jasieńcu w działaniu nie tylko dla rodziców, ale i najmłodszych
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Ocalić od zapomnienia zwyczaje i kulturę
Jak co roku, już od dwunastu lat, pod koniec sierpnia w Policznie odbywa się przegląd zespołów 
ludowych. Tegoroczne „XII Spotkanie z Piosenką Ludową” rozpoczął jednak polonez. Równie 
tradycyjny i nasz rodzimy, jak weselne czy dożynkowe przyśpiewki.

– Sztuka ludowa stanowi ważny 
element naszej regionalnej i naro-
dowej tożsamości – powiedział wójt 
gminy Policzna Tomasz Adamiec 
– a wszelkie inicjatywy promujące 
dziedzictwo kulturowe zasługują 
na poparcie i uznanie. Jest mi nie-
zmiernie miło, że w Gminie Policz-
na przywiązujemy ogromną wagą 
do pielęgnowania folkloru oraz po-
budzania aktywności lokalnej po-
przez organizację tychże spotkań. 
Cieszy mnie fakt, że to wydarzenie 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem, a udział w tym przedsięwzię-
ciu jest okazją do podziwiania na 
żywo występów zarówno zespołów 
folklorystycznych, jak i  solistów, 
a także jest okazją do wspólnej za-
bawy. Wszystko to przyczynia się 
do ocalenia od zapomnienia zwy-
czajów i kultury naszych przodków 
– podkreślił wójt Tomasz Adamiec.

Swój udział w przeglądzie zgło-
siło ponad dwadzieścia zespołów, 
a  wśród nich: „Sobótka” z  Czar-
nolasu (współorganizator prze-
glądu), Klub Seniora ze Zwolenia, 
„Kontrast” z Pionek, Klub Seniora 
Radom, „Gąsowianki” gm. Jastrząb, 
„Kalina” gm. Zakrzew, „Strykowi-
ce” gm. Zwoleń, „Lilia” gm. Za-
krzew, „Barwy Życia” z  Pionek, 
„Mirowianki” gm. Mirów, „Sycy-
na” z Sycyny, „Piątkowy Stok” ze 
Zwolenia, „Kazanowianki znad 
Iłżanki”, „Jaskółka” z Małomierzyc 
gm. Iłża, „Półborzanki” gm. Pion-
ki, „Pogodna Jesień” ze Zwolenia, 
„Grabowianki” gm. Przyłęk, KGW 
„Pakosław” gm. Iłża, Kapela Woj-
ciechowska z Wojciechowa powiat 
Lublin, „Złota Jesień” z Kozienic, 
„Wrzos” z Garbatki-Letnisko, „Re-
laks” z Kozienic, „Królewskie Źró-
dła” z Jedlni gm. Pionki.

Trzeba przyznać, że przegląd 
w Policznie jest imponujący, bo ma 
zasięg nie tylko ponadpowiatowy, 
ale również ponadwojewódzki.

Przegląd rozpoczął polonez 
w wykonaniu Zespołu „Kontrast” 
z Pionek. Po nim wystąpił Zespół 
„Sobótka” z  Czarnolasu, ale za-
nim zaprezentował regulaminowe 
dwie piosenki, poproszono widzów 
o powstanie i odśpiewano „Modli-
twę Obozową”, hymn Żołnierzy 
Niezłomnych: „O, Panie , któryś 
jest na niebie, Wyciągnij sprawie-
dliwą dłoń!”

Po występie zespołu nastąpił ko-
lejny uroczysty moment.

– Z  okazji jubileuszu 15-lecia 
działalności artystycznej Zespołu 
Ludowego „Sobótka” – powiedział 
wójt Tomasz Adamiec – składam 
serdeczne podziękowanie oraz wy-
razy szacunku i uznania za wkład 
w rozwój kultury ludowej, pielęgno-
wanie i szerokie upowszechnianie 
rodzimego folkloru. Jesteście trwa-
łym symbolem związku z Ziemią 
Czarnoleską, istotnym nośnikiem 
wartości patriotycznych i kulturo-
wych. Wasza działalność wspaniale 
wpisuje się nie tylko w dobro kul-
tury naszego regionu, ale i naszej 
Ojczyzny. Niech jubileusz będzie 
powodem do dumy i zadowolenia, 
a praca w zespole przez wiele jesz-
cze lat dostarcza Wam nieustającej 
radości i satysfakcji.

Przegląd w Policznie ma wielką 
zaletę. Występujących zespołów 
nie oceniają jurorzy, specjaliści od 
folkloru, dzięki temu panuje więk-
sza swoboda w  doborze repertu-
aru, a  wbrew nazwie „Spotkanie 
z piosenką ludową”, mogą w nim 
uczestniczyć również zespoły, które 
śpiewają przedwojenny rozrywko-
wy repertuar.

Brak oceny, nie oznacza jednak 
braku nagród. Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowy dyplom 
oraz wielki kosz smakołyków.

Uczestników przeglądu grom-
kimi brawami nagradzali również 
przybyli na to święto folkloru przed-
stawiciele władz: starosta powiatu 
zwoleńskiego Waldemar Urbański 
i  wicestarosta Arkadiusz Sulima, 

burmistrz miasta Zwoleń Bogusła-
wa Jaworska i wiceburmistrz Grze-
gorz Molendowski, Teresa Pancerz-
-Pyrka wójt Gminy Kazanów oraz 
radni Rady Gminy Policzna wraz 
z przewodniczącym Pawłem Jędrą, 
sekretarz gminy– Teresa Marszałek, 
skarbnik gminy-Teresa Makuch 
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Na zakończenie przeglądu wójt 
Tomasz Adamiec jeszcze raz po-
dziękował wszystkim za udział 

i  zaprosił wszystkich na kolejne, 
„XIII Spotkanie z piosenką ludo-
wą” w Policznie. 

Jak co roku, organizatorem im-
prezy był wójt Gminy Policzna To-
masz Adamiec, a Zespół Ludowy 
„Sobótka” z  Czarnolasu czuwał 
nad przebiegiem przeglądu wraz 
z paniami: Anną Lenart, Barbarą 
Mordzińską, Martą Figura i Dorotą 
Maciejczyk.

 Jacek Lombarski

Widownię zapełnili nie tylko wykonawcy, ale i mieszkańcy PolicznyPodniosła chwila „Modlitwa obozowa”

Sztuka ludowa to ważny element naszej regionalnej i narodowej tożsamości – powiedział wójt 
Gminy Policzna Tomasz Adamiec

Dowody uznania dla zespołu „Sobótka” wójt Adamiec złożył na ręce Stanisławy Baran, 
kierowniczki zespołu

Poloneza czas zacząć!

„Kalina” w oczekiwaniu na swój występ

Zespół „Strykowianki” w zmniejszonym składzie, zdobywcy głównej nagrody w tegorocznym 
festiwali im. Józefa Myszki w Iłży
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XIX Dożynki Gminy Kozienice w Świerżach Górnych

Dzielmy chleb 
sprawiedliwie…
Podczas niedzielnych dożynek w Świerżach Górnych, najbardziej rzucały się w oczy… parasole. 
Posiadał je każdy, kto przybył na boisko LKS Megawat. Ale też nic dziwnego. Od rana niebo zasnuło 
się ciemnymi chmurami, nieprzerwanie padał deszcz, który na pewno wpłynął na frekwencję w czasie 
tegorocznego święta rolników. Mimo tych przeciwności losu, program XIX Dożynek Gminy Kozienice 
nie uległ zmianie i można było liczyć na dobrą zabawę.

Po mszy świętej dziękczynnej, 
odprawionej w  miejscowym ko-
ściele parafi alnym pw. Świętego 
Jakuba Apostoła, podczas której 
poświęcono chleby, wieńce dożyn-
kowe i kosze, korowód dożynkowy, 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
OSP w  Kozienicach, przemasze-
rował na boisko Megawatu, gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie święta 
plonów.

W atmosferę rolniczego święta 
wprowadził występ Chóru Seniora 
„Złota Jesień” z Kozienic, a na sce-
nę zostali zaproszeni starostowie 
dożynek – Irena Szczepanik i Ma-
rian Janaszek, rolnicy ze Świerży 
Górnych.

Po odegraniu hymnu przez 
strażacką orkiestrę, oficjalnego 
otwarcia święta plonów dokonali 
gospodarze gminy Kozienice: wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Kowalski oraz burmistrz 
Tomasz Śmietanka, którzy powitali 
wszystkich zebranych i zaproszo-
nych gości. Następnie starostowie 
dożynek przekazali na ręce gospo-
darzy gminy bochen chleba, wy-
pieczony z  tegorocznych zbiorów 
z życzeniami – aby dzielili go spra-
wiedliwie…

Bardzo pięknym i wzruszającym 
momentem, co stanowi tradycję 
dożynek, jest zwyczaj dzielenie się 
chlebem – aby go nigdy i nikomu 
nie brakowało…

Nie brakowało także ciepłych słów, 
wyrazów uznania i podziękowań dla 
rolników za ich całoroczny trud.

Poseł na Sejm RP Leszek Rusz-
czyk podziękował za zebrane plo-
ny w tym niełatwym roku, bowiem 
długotrwała susza dała się rolni-
kom dotkliwie we znaki. – Życzę 

również, aby praca na roli wszyst-
kim się opłacała i dawała satysfak-
cję – podkreślił.

Burmistrz Tomasz Śmietanka 
przypomniał o wielu inwestycjach 
w  gminie, które pomagają rolni-
kom.

Starosta powiatu kozienickiego 
Andrzej Jung, przy okazji swego 
wystąpienia, zaprosił wszystkich 
na dożynki powiatowe, które już 
w najbliższą niedzielę odbędą się 
w Grabowie nad Pilicą.

Z kolei radny Sejmiku Mazowsza 
Radosław Fogiel odczytał okolicz-
nościowy list i przekazał życzenia 
rolnikom od marszałka Sejmu RP 
Stanisława Karczewskiego.

Przed sceną ustawiono dożyn-
kowe wieńce i  kosze wykonane 
z warzyw, owoców i kwiatów, które 
oceniała komisja konkursowa. 

W tym roku jury, pod przewod-
nictwem Ewy Malec, przyznało 
dwie pierwsze nagrody wykonaw-
com wieńców z Chinowa i Świer-
ży Górnych, zaś równorzędne 
nagrody za przygotowanie koszy 
dożynkowych przyznano dział-
kowiczom z  Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych im. Bohaterów 
Studzianek w Świerżach Górnych, 
„Dolinka” z Kozienic, „Kamienny 
Potok” z Chinowa i „Katarzynka” 
w Aleksandrówce. 

Prowadząca imprezę, dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury El-
wira Kozłowska, przypomniała hi-
storię gminnych dożynek, które już 
po raz dziewiętnasty odbywają się 
w różnych miejscowościach gminy.

Oprawę dorocznego święta rol-
ników stanowiły również stoiska 
m.in. Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice, ARiMR, lokalnych twór-
ców, można było także nabyć miód 
z okolicznych pasiek.

Dożynki to również okazja, aby 
przedstawić dorobek artystyczny 
gminy. Na scenie wystąpiły znane 
już zespoły z Kozienic – Chór Se-

niora „Złota Jesień” oraz Klub Se-
niora „Relaks”. Przed publicznością 
wystąpili również soliści z Kozie-
nickiego Domu Kultury.

Na scenie trzykrotnie pojawił 
się Ludowy Zespół „Ożarowiacy” 
prezentując bogaty repertuar trady-
cyjnych pieśni i przyśpiewek Nie-
stety, ze względu na niesprzyjającą 
aurę, nie mogli pokazać tańców. Dla 
wszystkich zebranych na pewno 
prawdziwą gwiazdą wieczoru był 
zespół disco polo „Łukash”.

Mimo deszczu, nie zabrakło tak-
że amatorów zabawy „pod chmur-
ką” przy muzyce zespołu „Quatro-
band”.

 Bogdan Wyciszkiewicz

Korowód prowadzi Orkiestra Dęta OSP z Kozienic
Uroczyste otwarcie święta plonów. Na scenie gospodarze gminy: burmistrz Tomasz Śmietanka 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kowalski

Starostowie: Irena Szczepanik i Marian Janaszek przekazują gospodarzom gminy bochen 
dożynkowego chleba

Tradycyjne dzielenie się chlebem Na scenie „Ożarowiacy”

Wieńce i kosze dożynkowe

Zaproszeni goście
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Strażacki akcent 
na Rodzinnym Festynie

W Borkowicach odbył się 25 sierpnia Festyn Rodzinny. Impreza rozpoczęła się w godzinach popołudnio-
wych występem zespołu Cassino. Dla licznie zebranych miłośników muzyki disco polo największą atrak-
cją był recital zespołu Camasutra. Zespół zaprezentował m.in. przeboje: „Tego chcesz” i „Porwij mnie”.

Tuż po jego występie, ponad go-
dzinę zajęła kolejna atrakcja – prze-
kazanie samochodu strażackiego 
marki Opel Vivaro, jaki otrzymali 
od samorządów druhowie OSP 
z  Borkowic. Strażacy-ochotnicy 
z  czterech jednostek OSP: Bor-
kowice, Ninków, Rzuców i  Wola 
Kuraszowa w  zwartych grupach 
przybyli na oczekiwaną uroczy-
stość. Organizatorzy uroczystości 
i jej goście zajęli najpierw miejsce 
na estradzie. Po krótkich wystą-
pieniach, m.in. odczytaniu aktu 
przekazania nowego samochodu, 
podpisanego przez wójta Roberta 
Fidosa i  przewodniczącego Rady 
Gminy Tomasza Zdrala, odczyta-
nego właśnie przez niego, padły 
słowa podziękowania adresowa-
ne do marszałka Adama Struzika 
i  druha Zbigniewa Gołąbka za 
pomoc udzielaną przez samorząd 
wojewódzki i  wojewódzki ZOSP 
RP gminie Borkowice i  jednost-
kom OSP. Przewodniczący Rady 
Tomasz Zdral i wójt Robert Fidos 
oraz wiceprezes Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

oraz inni przedstawiciele KP PSP 
i  samorządu gminy. Poświęcenia 
samochodu dokonał proboszcz pa-
rafi i Borkowice ks. kanonik Marek 
Lurzyński. 

Po uroczystości przekazania sa-
mochodu, na scenie wystąpiły ko-
lejne zespoły, m.in.: Fisher, Diadem 
Model MT i  Modelinka. Dzieci 
najchętniej bawiły się w wesołym 
miasteczku. Potrzeby kulinarne 
uczestników zaspokajały stoiska 
gastronomiczne.

w Warszawie dh Zbigniew Gołąbek, 
odpowiednio wcześniej przekaza-
li prezesowi Oddziału Gminnego 
ZOSP RP W Borkowicach dh Ta-
deuszowi Bilskiemu dokumenty 
wozu, sfi nansowanego przez gminę 
przy współudziale funduszy unij-
nych. On właśnie wręczył stosow-
ne dokumenty i kluczyki nowego 

wozu prezesowi OSP w Borkowi-
cach Marcinowi Ślizakowi i  dh. 
Rafałowi Gniadkowi. W  uroczy-
stości uczestniczyli też Komendant 
Powiatowy PSP w  Przysusze mł. 
bryg. Marcin Sokół, Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Przysusze dh Szymon Niemirski 

W aktach przekazywania wozu, w tym symbolicznego przecięcia wstęgi uczestniczyli 
strażacy i samorządowcy

Nie obyło się bez okolicznościowego strażackiego apelu, poprowadzonego sprawnie 
przez dowódcę, komendanta druha Roberta Siudka

Najpierw gospodarze i ich goście zajęli miejsce na estradzie

Z wizytą 
w Sieciechowie 
i Zajezierzu

Na terenie Gminy Sieciechów działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszają-
cych około 130 czynnych strażaków. Są to jednostki funkcjonujące w Sieciechowie, Woli Klasz-
tornej, Zajezierzu, Głuścu i miejscowości Łoje.

– Najlepiej wyposażonymi 
w  sprzęt są OSP w  Sieciechowie 
i Klasztornej Woli. Dlatego funk-
cjonują one w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Najstarszą jest jednak Ochotnicza 
Straż Pożarna w miejscowości Za-
jezierze. To nasza Stulatka. 26 sierp-
nia obchodziła jubileusz. Wszystkie 
jednostki są wyposażone w podsta-
wowy sprzęt pożarniczy. System se-
lektywnego alarmowania zamon-
towany jest jednak w jednostkach 
OSP Sieciechów i Wola Klasztor-
na. We wszystkich jednostkach 
przeszkoleni są dowódcy drużyn, 
naczelnicy i operatorzy sprzętu – 
informuje wójt Sieciechowa Marian 
Zbigniew Czerski.

 OSP Zajezierze obchodziła ju-
bileusz 26 sierpnia, akurat w nie-
pogodę, która utrudniała przebieg 
radomskiego Air Show i  także 

sparaliżowała realizację progra-
mu jubilatów adresowanego dla 
mieszkańców, zorganizowanego na 
boisku sportowym i w pomieszcze-
niach WKS. Wójt Czerski kojarzy 
pogodę z  lotniskiem w Radomiu, 
gdyż wieloletnią służbę wojskową 
w lotnictwie zakończył w stopniu 
pułkownika.

Ceni sobie nie tylko wojsko, lecz 
i  pożyteczną służbę ochotniczą 
strażaków. Nie tylko jako z zawo-
du wojskowy, lecz także samorzą-
dowiec. W jubileuszu uczestniczy-
li strażacy zawodowi wysokiego 
szczebla, więc przy okazji omówili 
zasady i formy współpracy. Gośćmi 
jubileuszu byli m.in. st. bryg. Tade-
usz Jopek – zastępca Komendanta 
Głównego PSP, st. bryg. Bogdan 
Łasica – Komendant PSP Woje-
wództwa Mazowieckiego i  Kazi-
mierz Bieńkowski – Komendant 

Powiatowy PSP w  Kozienicach. 
Przybył dh Zbigniew Gołąbek – 
Wiceprezes Mazowieckiego Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Warszawie. Jako radny sejmiku, 
reprezentujący marszałka Adama 
Struzika, przywiózł Medal Pamiąt-
kowy PRO MASOVIA dla Jubilatki 
i dyplomy dla kilkunastu zasłużo-
nych druhów.

 Wójt Czerski podkreślił, że 
już wcześniej z  samorządem wo-
jewództwa mazowieckiego, przy 
współudziale dh Zbigniewa Gołąb-
ka, władzami PSP oraz WFOŚiGW 
zostały uzgodnione formy pomocy 
dla Gminy Sieciechów i  jedno-
stek OSP. Jeszcze w tym roku OSP 
w Sieciechowie otrzyma wóz bojowy 
na podwoziu samochodu Renault. 
Wszystkie jednostki OSP otrzymają 
środki na remonty i modernizacje 
strażnic itp.   (mk)

Wręczanie druhom Jubilatki  medali PRO MASOVIA i dyplomów nadanych 
przez marszałka Adama Struzika
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Deszczowe, 
ale udane dożynki 
w Garbatce-Letnisko

Ironią losu było, że wśród tak słonecznej, upalnej aury, a dniu dożynek parafi alno-gminnych w Garbatce-Letnisko, na które 
zapraszali wójt Robert Kowalczyk i ks. kanonik Augustyn Rymarczyk, temperatura gwałtownie spadła do 14 stopni Celsjusza 
i padał deszcz. Szczęście, że nie rzęsisty.

Tak pieczołowicie przygotowane 
obchody święta rolników rozpoczę-
ły się mszą świętą w kościele para-
fi alnym pod wezwaniem Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny, 
celebrowaną w  intencji rolników, 
a zakończyły się, zamiast w plene-
rze ogrodów parafi alnych, w  sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Pod-
stawowych im. Królowej Jadwigi, 
koncertem wokalistki Moniki Boras 
i poczęstunkiem przybyłych gości. 

Starostowie dożynek, Joanna i Ka-
rol Maj, przekazali wspaniały bochen 
chleba na ręce wójta Kowalczyka 
z tradycyjnymi słowami: „Gospoda-
rzu, dziel ten chleb sprawiedliwie, aby 
starczyło go dla każdego”.

Po mszy odbyła się uroczystość 
wręczenia statuetki „Szycha Garbac-
ka”, przyznawanej jako wyróżnienia za 
zasługi oraz podejmowane inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności, rozwo-
ju i promocji Gminy Garbatka-Letni-
sko. Tegorocznym laureatem został 
ks. dr Robert Gołębiowski, Adwokat 

Roty Rzymskiej, Obrońca węzła mał-
żeńskiego Trybunału Roty Rzymskiej.

– „Prałat Honorowy Jego Święto-
bliwości" otrzymał statuetkę Szycha 
Garbacka w  kategorii „Działalność 
społeczna i troska o człowieka”. Ksiądz 
dr Robert Gołębiowski zawsze pamię-
tał o swojej rodzinnej miejscowości, 
a mieszkańcy są dumni i wdzięczni za 
jego posługę duszpasterską – powie-
dział wójt Kowalczyk.

Tradycją dożynkowych uroczy-
stości jest również nagradzanie 
najbardziej aktywnych rolników. 
W  tym roku nominowani do od-
znaczenia medalem „Za zasługi dla 
Rolnictwa” zostali Bartosz Wdowiak 
i Stanisław Ziemski.  JaL

Powiat przyjechał 
do Zakrzewa
Pierwszym akcentem uroczystości 26 sierpnia były w Zakrzewie dożynki gminno-parafi alne 
i poświęcenie wieńców podczas mszy św. w miejscowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela. 
Te same wieńce, prezentowane przez mieszkańca wsi Zakrzew-Kolonia Marka Jemioła oraz 
Kazimierę i Stanisława Sadkowskich ze Stefanowa zostały zaprezentowane podczas ofi cjalnej 
części popołudniowego spotkania pn. „Niedziela z Powiatem”.

O idei cyklicznego wydarzenia 
mówił starosta Mirosław Ślifi rczyk, 
który poinformował obecnych 
m.in. o obecnych i planowanych na 
terenie gminy inwestycjach realizo-
wanych przy udziale powiatu. Wła-
dze reprezentowali także wicestaro-
sta Leszek Margas, radna Marzena 
Wiosna-Michałek i skarbnik Joan-
na Wontorska, a  życzenia udanej 
„Niedzieli…” przekazał zebranym 
i  organizatorom wójt gminy Za-
krzew Sławomir Białkowski. Był też 
z nami (impreza odbywała się na 
przykościelnym placu) proboszcz, 
ks. dr Ireneusz Kosecki, któremu 
dziękujemy za życzliwość i pomoc 
w przygotowaniu i przeprowadze-
niu udanego spotkania.

Naczelnicy i przedstawiciele wy-
działów Starostwa oraz dyrektorzy 
i reprezentanci jednostek organiza-
cyjnych służyli zainteresowanym 
informacjami i  radą. Pracownicy 
odpowiadali na pytania dotyczą-
ce m.in. formalności niezbędnych 
przy wycince drzew, postępowania 

reklamacyjnego w przypadku zaku-
pu wadliwego towaru, formalności 
przy rejestracji pojazdu, wypisów 
z  rejestru gruntów, pozwoleń na 
budowę czy dokumentów potrzeb-
nych do orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności. 

Laureat „Szychy 
Garbackiej” 
ks. prałat Robert 
Gołębiowski w towa-
rzystwie (od prawej) 
Teresy Fryszkiewicz 
– sekretarz Gminy, 
wójta Roberta 
Kowalczyka 
i Włodzimierza 
Mazura – 
przewodniczącego 
Rady Gminy

Starostowie dożynek 
Joanna i Karol Maj

Dożynkowy wieniec 
i bochen chleba

Wójt Kowalczyk 
nigdy nie zapomina 
o najmłodszych 
mieszkańcach 
gminy. Im też należy 
się poczęstunek 
dożynkowym 
chlebem

Nie zabrakło konkursów i  do-
brej zabawy. W konkursie wiedzy 
o powiecie najlepszymi okazali się: 
Marta i Jarosław Gałkowscy, Adam 
Łęcki i Barbara Walczak. Upomin-
ki za przyjazd rowerami na festyn 
otrzymali m.in.: rodzeństwo Zosia 

i  Staś Fijałkowscy oraz Jadwiga 
Sikora. Dużo zabawy przysporzył 
uczestnikom i  widzom rodzinny 
konkurs sprawnościowy.

Artystyczny wyraz nadawali 
imprezie zespół ludowy Kalina 
z Zakrzewskiej Woli, satyryk i ka-

bareciarz Tadeusz Kępka, a zagrał 
– także do tańca – zespół REDOX. 
Uczestnicy popróbowali smakowi-
tej kiełbaski z grilla i gorącej gro-
chówki.

 Marek Oleszczuk
rzecznik starosty Radomskiego
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Jubileusz 
skrzyńskich 
strażaków

100-lecie działalności obchodzi w tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku. 
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 26 sierpnia.

Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą w Sanktuarium MB Staro-
skrzyńskiej, celebrowaną w intencji 
strażaków przez ks. kan. Stanisława 
Traczyńskiego – kapelana straża-
ków. Kapelanowi towarzyszył pro-
boszcz skrzyńskiej parafi i ks. kan. 
Andrzej Szewczyk. 

Druhom towarzyszyły poczty 
sztandarowe OSP z  Przystało-
wic Dużych, Rdzuchowa, Sadów 
Kolonia, Smogorzowa, Klwowa, 
Przysuchy, Gielniowa, Zychorzy-
na. W  uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele samorządowych 
władz województwa mazowiec-
kiego, powiatu przysuskiego, gminy 
i miasta Przysucha oraz wojewódz-
kich, powiatowych i miejsko-gmin-
nych władz Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Mimo deszczu i chłodu, chroniąc 
się pod parasolami, na uroczystość 
licznie przybyli mieszkańcy Skrzyń-
ska. Po mszy odbyła się uroczysta 
zbiórka pododdziałów. Zabrzmiał 
hymn Polski, pochyliły się sztan-
dary, a na maszt została wciągnię-
ta polska fl aga. Zebranych powitał 
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skrzyńsku druh Marcin 
Józwowiak. Uroczyście dokonano 
odsłonięcia na budynku remizy 
tablicy upamiętniającej 100-lecie 
skrzyńskiej OSP. Tablicę ufundo-
wali mieszkańcy.

Druhowie zasłużeni w  służbie 
dla bezpieczeństwa mieszkańców 
zostali nagrodzeni Odznakami 

Związku OSP RP, medalami oko-
licznościowymi i dyplomami uzna-
nia.

Najstarszym stażem strażakom 
wręczono także Odznaki „Za wy-
sługę lat”, a najmłodszym – „Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

Wręczenia medali, odznak i dy-
plomów dokonali: Bożenna Pachol-
czak Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Mazowsza, dh. Zbigniew Gołąbek 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkie-
go ZOSP RP, Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik wraz z Zastępcą 
Adamem Pałganem oraz przed-
stawiciele powiatowego i miejsko-
-gminnego zarządu OSP.

OSP Jubilatka otrzymała też 
symboliczne upominki: od Starosty 
Powiatu Przysuskiego obraz z wize-
runkiem patrona strażaków – św. 
Floriana i  od Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha – sprzęt w po-
staci radiotelefonu. 

Trwałą pamiątką jubileuszu 
skrzyńskich strażaków jest wy-
jątkowa publikacja – piękny al-
bum wydany przez Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara Kolberga 
pt. „100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Skrzyńsku”. Autorem 
książki jest dr Agnieszka Zarych-
ta-Wójcicka. 

Uroczystości zakończył wspólny 
poczęstunek, przygotowany przez 
panie ze Stowarzyszenia Razem dla 
Skrzyńska – poczęstunek godny tak 
znamienitego jubileuszu! 

 H.J.

Medale i wyróżnienia otrzymali:
 Za wieloletnią, ofi arną działalność 

w ochronie przeciwpożarowej dla 
dobra społeczeństwa i Rzeczypo-
spolitej Polskiej OSP w Skrzyńsku 
została uhonorowana Złotą Odznaką 
Związku OSP RP. 
 W uznaniu szczególnych zasług dla 

rozwoju i umacniania Związku OSP 
RP druh Tadeusz Szyszka został od-
znaczony Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza.
 Medal okolicznościowy „Pro Ma-

sovia” przyznawany przez Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego za 
całokształt działalności zawodowej, 
społecznej, publicznej na rzecz Wo-
jewództwa Mazowieckiego otrzy-
mali OSP w Skrzyńsku i dh. Tadeusz 
Szwaczyk.
 Złoty Medal „Za Zasługi dla pożar-

nictwa” – druh Krzysztof Kos;
 Srebrny Medal „ Za Zasługi dla 

pożarnictwa” – ks. kan. Andrzej 
Szewczyk;
 Brązowy Medal „Za Zasługi dla 

pożarnictwa” – Witold Bykowski, To-
masz Józwowiak, Marcin Józwowiak;
 Odznakę „Wzorowy Strażak” 
 Przemysław Regulski, Adam Wi-

jatkowski, Paweł Kapusta, Dawid 
Kędzierski.

Zbigniew Gołąbek, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, dekoruje sztandar Jubilatki 
Złotą Odznaką Związku OSP RP

Dh Tadeusz Szyszka otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Prezes OSP w Skrzyńsku dh Marcin Józwowiak i dh Tadeusz Szwaczyk otrzymują z rąk Bożenny 
Pacholczak, wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowsza, Medal „Pro Masovia”.
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Barką na Pętli Żuławskiej
Płyniemy powoli leniwym nurtem rzeki. Jest słoneczny, niedzielny ranek. Zapowiada się piękny 
dzień. Płasko, jak okiem sięgnąć. Brzegi rzeki porośnięte szuwarami, co jakiś czas mijamy wyła-
niające się zza drzew dachy wiejskich domów, a z szuwarów wypływają dzikie kaczki lub stroszy 
pióra czapla siwa. Na gałęziach nad wodą suszą skrzydła kormorany, jakby w ogóle nie intereso-
wały się naszą obecnością. Płyniemy Szkarpawą. Jesteśmy na Żuławach…

Skąd akurat pomysł na rejs barką 
i dlaczego akurat Żuławy? Już od 
dawna kozieniccy żeglarze chcieli 
spróbować czegoś nowego. Od lat 
pływali jachtami po Adriatyku, 
Morzu Śródziemnym, Bałtyku, że-
glowali także na Karaibach. 

Ktoś, kto słyszy o barce wyobraża 
sobie dużą, ciężką jednostkę prze-
wożącą wodnymi szlakami węgiel 
lub inne sypkie ładunki. Tymcza-
sem w ostatnich latach rozwija się 
turystyka wodna na niewielkich, 
spacerowych barkach, będących 
skrzyżowaniem łodzi motorowej 
z domkiem mieszkalnym, znanych 
w Europie pod nazwą „hauseboat”. 
We Francji, Holandii, czy Niem-
czech pływanie takimi barkami po 
rzekach i kanałach to bardzo popu-
larna forma turystyki, a korzystają 
z niej ludzie w różnym wieku, bar-
dzo często całe rodziny nawet z ma-
łymi dziećmi. W  Polsce to wciąż 
nowość, chociaż coraz więcej osób 
decyduje się na taki właśnie sposób 
spędzenia letniego urlopu.

Naszą przygodę z  Żuławami 
rozpoczynamy w  Rybinie, gdzie 
przejmujemy barki. Pakujemy do 
wnętrza osobiste rzeczy oraz pro-
wiant na tygodniową wędrówkę. 
Barki sprawiają bardzo przyjemne 
wrażenie. W każdej z nich znajdu-
ją się dwie kabiny z podwójnymi 
kojami i  schowkami na osobiste 
rzeczy, mesa z kanapami i stołem, 
kambuz z  lodówką, niewielka ale 
funkcjonalna łazienka z  toaletą 
i prysznicem. A to wszystko na 9 
metrach długości i niecałych trzech 
metrach szerokości. Dzięki wypo-
sażeniu w  duże zbiorniki paliwa 
i wody, jednostki są właściwie sa-
mowystarczalne. Trzeba też dodać, 
że barka wyposażona jest w radio, 
a nawet telewizor. Przed deszczem 
i słońcem osłania dach, który może 
również pełnić funkcję bagażnika 
dla rowerów. W  razie deszczu – 
część lub cały kokpit można osłonić 
specjalnymi, przezroczystymi, do-
pinanymi elementami z materiału. 
Tak więc wszelkie wygody. Może 
się tutaj pomieścić 7 osób, ale po-
nieważ płyniemy w ” dziesiątkę” na 
dwóch barkach, więc ta przestrzeń 
życiowa jest o wiele większa.

Popołudnie upływa na spotkaniu 
z  armatorem, bardzo sympatycz-
nym Łukaszem Krajewskim, który 
szczegółowo opisuje trasę naszej 
wyprawy, a jednocześnie zaopatru-
je załogi w dokładne mapy i locje 
z  cennymi wskazówkami organi-
zacyjnymi i  turystycznymi, które 
na pewno przydadzą się na szlaku.

Raniutko rozpoczynamy przygo-
dę na Pętli Żuławskiej. Szkarpawą 
dopływamy do Zalewu Wiślanego, 
ale sam zalew pozostawiamy po le-
wej burcie. Korzystając z pięknej, 
słonecznej pogody, rzucamy kotwi-
cę i korzystamy z kąpieli. A później 

boje wytyczają szlak na Nogat. Ta 
rzeka poprowadzi już na kolejny 
etap naszej wyprawy. 

Nurt Nogatu jest również leniwy, 
rzeka jest szersza niż Szkarpawa, ale 
też urokliwa. Także i  tutaj można 
podziwiać dziką przyrodę, czaple, 
kaczki, łabędzie, a  lilie i paprocie 
wodne tworzą prawdziwe zielone 
dywany na rzece. Nie zmienia się 
krajobraz. Jest to zresztą najbardziej 
charakterystyczna cecha Żuław – 
płaski, przypominający Holandię 
krajobraz. Właściwie jedna piąta 
tej krainy to obszary depresyjne, 
jedyne w Polsce i jedne z zaledwie 
kilku w Europie.

Przed nami pierwsza śluza – Mi-
chałowo. Wszystkie śluzy na tym 
szlaku wyposażone są w podwójne 
wrota, ale obsługa na ogół otwiera 
tylko jedne, więc trzeba z dużą pre-
cyzją wprowadzać barkę do śluzy.

Późnym popołudniem, a właści-
wie u  schyłku dnia, kiedy słońce 
chyli się ku zachodowi, przypływa-
my do Malborka mijając dużą ma-
rinę. Po prostu chcemy zacumować 
jak najbliżej zamku. Przybijamy do 
niewielkiego, drewnianego nabrze-
ża przy restauracji „U Flisaka”. Nocą 
można podziwiać oświetlony mury 
tej potężnej budowli.

Niewątpliwie wielką atrakcją na-

szego rejsu jest zwiedzanie zamku 
i najbliższego otoczenia. Niektórzy 
przypominają sobie szkolne wy-
cieczki, kiedy to wyjazd do Malbor-
ka był niesamowitą atrakcją. A póź-
niej, po tym spotkaniu z historią, 
płyniemy dalej na południe, przez 
śluzę Szonowo, za którą roztacza się 
malowniczy widok na wzniesienia 
górujące na lewym brzegu rzeki.

Dopływamy do Białej Góry. 
Tutaj pożegnamy się z  Nogatem. 
W  nowej marinie zatrzymujemy 
się na nocleg. Ten nowoczesny 
port został wybudowany w  są-
siedztwie zabytkowej śluzy, która 
imponuje zarówno architekturą, 
jak i rozwiązaniami technicznymi. 
Wybudowano ją, by regulować stan 
wody Nogatu i Liny oraz oddzielić 
Nogat od Wisły. Warto dodać, że to 
miejsce stanowiło ważny punkt na 
mapie. To właśnie tutaj, w okresie 
międzywojennym, śluza stanowiła 
granicę trzech państw: Polski, Nie-
miec (Prusy Wschodnie) i Wolnego 
Miasta Gdańska.

Spotkanie z Wisłą robi wrażenie. 
To naprawdę duża rzeka o wartkim 
nurcie, nie to co leniwa Szkarpawa 
czy Nogat. Trzeba jednak bardzo 
uważać na znaki nawigacyjne, bo 
inaczej można wpaść na mieliznę.

Dopływamy do Tczewa. Ko-
rzystamy z  wygodnego pomostu, 
a  ponieważ stąd dosłownie kilka 
kroków do starówki, mamy okazję 
zwiedzić tę urokliwą część miasta.

Kolejnym etapem naszego rejsu 
jest śluza Przegalin, przez którą 
wpływamy na Martwą Wisłę. Za-
trzymujemy się w marinie Błotnik, 
znajdującej się na końcu długiej 
zatoki odchodzącej od głównego 
szlaku. Ta marina to również jed-
na z wielu przystani, która powstała 
w ramach projektu „Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej” realizo-
wanego z unijnych środków.

Płynąc Martwą Wisłą w kierun-
ku Gdańska mijamy most pontono-

wy w Sobieszowie, zatrzymujemy 
się na krótki postój w Górkach Za-
chodnich, a później już kierujemy 
się do mariny w centrum Gdańska, 
gdzie planujemy pozostać do na-
stępnego dnia.

Wszystko co dobre, szybko się 
kończy. Powoli oswajamy się z my-
ślą, że czas szykować się do powro-
tu. Jeszcze tylko wycieczka naszymi 
barkami na Westerplatte i płyniemy 
w kierunku Wisły. A później śluza 
Gdańska Głowa i znów jesteśmy na 
Szkarpawie. Tym razem cumujemy 
w  uroczym zakątku, przy drew-
nianym pomoście w Chorążówce, 
gdzie Julo Kański i Jacek Rafa wy-
ciągnęli wędki i wreszcie spokojnie 
mogli łowić ryby. Nawet się udało. 
Połów był na tyle obfi ty, że nasz 
kuk Bogdan Szymczak przyrządził 
znakomitą zupę rybną, a  jeszcze 
wystarczyło na rybę „z patelni”.

Następnego dnia w  Rybinie 
przekazujemy barki i wracamy do 
Kozienic. 

Zakończył się nasz tygodniowy 
rejs. W tym czasie przepłynęliśmy 
180 km Szkarpawą, Nogatem i Wi-
słą. W ten sposób zamknęliśmy Pę-
tlę Żuławską, chociaż w okrojonej 
wersji. Bo cała Pętla liczy około 300 
km i – co warto podkreślić – sta-
nowi także element Międzynarodo-
wej Drogi Wodnej E 70, biegnącej 
z  Rotterdamu poprzez berliński 
węzeł śródlądowych dróg wodnych, 
północną Polskę do Kaliningradu 
i dalej do Kłajpedy..

 Bogdan Wyciszkiewicz

Rybina, koniec rejsu. Od lewej: Lech Wiśniewski, Bogdan Wyciszkiewicz, Bogdan Szymczak, Julek Kański, Staszek Gugała, Marcin Zmitrowicz, 
Jerzy Olizarowski, Jacek Rafa, Tomasz Koczyński. Brakuje Jarka Traczyka, który musiał wyjechać poprzedniego dnia

W śluzie Szonowo

Zabytkowa śluza w Białej Górze

Przy pomoście w Chorążówce

Ryby „prosto ze Szkarpawy”
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 Bywają ciężkie chwile, ale najważniejsze to zachować uśmiech. Pogoda 
w tegoroczne dożynki w Gminie Garbatka-Letnisko nie spisała się najlepiej, 
ale od czego jest „plan B”. Zamiast zabawy w parafi alnych ogrodach, uczest-
nicy festynu równie wspaniale bawili się w Zespole Szkół Podstawowych. 
Można odetchnąć i uśmiechnąć się, szczególnie w tak doskonałym gronie. 
Na naszym kronikarskim zdjęciu, już na luzie, wójt Robert Kowalczyk w to-
warzystwie Ireny Piechocińskiej, wiceprzewodniczącej i przewodniczącego 
RG Włodzimierza Mazura.

 Dziadek, wójt Gminy Jasieniec Marek Pietrzak, dumny jest ze swojej 
wnuczki Hani i zapewniał nas, że jest grzeczna i słucha dziadka, ale w oko-
licach stawu najwyraźniej wolał ją przytrzymać i wcale mu się nie dziwimy. 
Licho czuwa, a lepiej przypilnować niż później żałować.

 Podczas uroczystego przekazania druhom-ochotnikom z Rawicy przebu-
dowanej i zmodernizowanej strażnicy oraz wozu marki MAN, na zasłużonych 
strażaków spłynęło wiele splendoru. Dyplomy przyznane przez marszałka 
Mazowsza przekazują im: wójt gminy Tczów Andrzej Wolszczak, wiceprezes 
OSP Mazowsza Zbigniew Gołąbek i starosta zwoleński Waldemar Urbański. 
Więcej na str.  3.

 Markowi Klimkowi, wójtowi gminy Potwo-
rów, pstryknęliśmy fotkę na stoisku Stowarzy-
szenia Producentów Papryki Rzeczpospolitej 
podczas już 26. z kolei Dnia Papryki w Potwo-
rowie. Dziękuje właśnie jego prezesom – Mi-
rosławowi Łusce i Pawłowi Myziakowi za uak-
tywnianie działalności organizacji z pożytkiem 
dla jej członków i konsumentów ciepłolubnego 
warzywa. Więcej na str.  2

 Na festynie w Klwowie wśród 
licznie przybyłych widzów i sto-
isk z łakociami i zabawkami, 
przewijał się również tłum dzieci, 
żądnych dokonania niezbędnych, 
właśnie w tym dniu, zakupów. 
Wśród tej rozbawionej i zacieka-
wionej gromady, naszemu foto-
reporterowi udało się wypatrzeć 
radnego gminy Wolanów, Marcina 
Ciężkowskiego wraz z jego pocie-
chami, co uwiecznione zostało na 
pamiątkowej fotce.

 W V Ogólnopolskiej Konferencji NOT 
w Jedlni-Letnisko, poświęconej bezpieczeń-
stwu w lotnictwie, uczestniczyło wiele osób 
związanych z Radomiem miejscem urodze-
nia, zamieszkania lub pracy. Widoczni na 
zdjęciu byli gośćmi zaproszonymi, siedzą-
cymi w pierwszy rzędzie. Od lewej: Jakub 
Kluziński dyrektor Zarządzający Polskiej 
Grupy Lotniczej, Marek Grzywacz wice-
prezes krajowej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, Karol Semik 
wiceprezydent Radomia, Henryk Słomka 
Członek Zarządu Powiatu Radomskiego 
i  Stanisław Wójcik wiceprezes Zarządu 
Radomskiej Rady FSNT NOT. Więcej 
o konferencji na str.  1.

 Tak jak w sąsiedniej Garbatce, 
tak i w Gminie Policzna wójt To-
masz Adamiec ma zawsze opcję „B” 
i „Spotkanie z piosenką ludową”, za-
planowane na świeżym powietrzu i 
na estradzie, odbyło się w sali gim-
nastycznej Zespołu Placówek Oświa-
towych. Zawiodła pogoda, ale nie 
goście, wśród których zjawili się mi-
łośnicy folkloru: burmistrz Zwolenia 
Bogusława Jaworska oraz (od prawej) 
wicestarosta powiatu zwoleńskiego 
Arkadiusz Sulima, starosta Waldemar 
Urbański oraz wiceburmistrz Zwole-
nia Grzegorz Molendowski.

 Gdyby chodziło o rocznicę mał-
żeństwa, byłyby to „kryształowe lub, 
jeżeli ktoś woli, szklane, gody”. A dla 
zespołu ludowego „Sobótka” z Czar-
nolasu”? W sumie, działając wspólnie 
już od tylu lat, są jak to stare, dobre 
małżeństwo, więc niech też będą jak 
ten szlachetny kryształ. Nasza redak-
cja dołącza się do życzeń wójta Gminy 
Policzna Tomasza Adamca i przewod-
niczącego Rady Gminy Pawła Jędry. 
Niech nam śpiewają sto lat!

P O ( d ) G L Ą D Y

Na luzie...

Pod bacznym okiem 
dziadka Marka

Uznanie
dla producentów 
papryki

Kryształowi 
jubilaci

Szacowni goście

Grunt to rodzinka

Radomianie

Zasłużony splendor


