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Święto Ludowe w Lipsku
Tradycje Święta Ludowego w Lipsku i okolicznych gminach sięgają okresu międzywojennego, a nawet wcześniej. 
Także w okresie okupacji hitlerowskiej bywało, że mieszkańcy ówczesnego, dość rozległego powiatu iłżeckiego, 
po nabożeństwach spotykali się w lasach, by podtrzymać ludową tradycję.

Czynili to również działający par-
tyzanci Zgrupowania Batalionów 
Chłopskich ,,Ośka”. Dlatego rów-
nież w tym roku w Święto Ludowe, 
przed mszą świętą, członkowie PSL 
z Lipska oraz z gmin złożyli wiązan-
ki kwiatów pod tablicą BCH, upa-
miętniającą akcję zbrojną oddziałów 
przeprowadzoną 12 maja 1944 r. 
O  działalności BCH i przebiegu tej 
odważnej akcji przypomniał Zenon 
Kusio. Strzelcy zaciągnęli przy obe-
lisku wartę honorową. 

Po nabożeństwie ludowcy spot-
kali się przy herbatce w restauracji 
,,Mars”. Uroczystość rozpoczęło 
odśpiewanie Roty. Przedstawicieli 
ruchu ludowego z terenu powia-
tu lipskiego i zaproszonych gości 

przywitał Stanisław Pora, prezes 
Zarządu Powiatowego PSL w Lip-
sku, wśród nich: Bożennę Pachol-
czak wiceprzew. Sejmiku Mazowie-
ckiego, byłych senatorów – radnego 
sejmiku Zbigniewa Gołąbka i prof. 
Stefana Pastuszkę, obecnie członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji, wicewojewodę mazowieckiego 
Dariusza Piątka, Mirosława Szad-
kowskiego dyrektora WORD w Ra-
domiu, Jadwigę Buzę przew. Rady 
Powiatu, Józefa Bakułę prezesa 
ZM PSL w Radomiu, Jacka Wie-
lorańskiego burmistrza miasta 
i gminy Lipsko, Karola Burka wójta 
gminy Rzeczniów i innych.

Spotkanie było okazją do krót-
kiego podsumowania działalności 

ogniw PSL oraz uhonorowani osób 
na to zasługujących. Prezes Stani-
sław Pora poinformował, że Szkoła 
im. Batalionów Chłopskich w Krę-
pie Kościelnej została wyróżniona 
Medalem ,,Za Zasługi dla Ruchu 
Ludowego im. Wincentego Wito-
sa”, a Jadwiga Buza, była długoletnia 
dyrektor tej placówki oświatowej, 
i Grażyna Kulpińska (obecna dy-
rektor) – uhonorowane odznakami 
,,Złota koniczynka”. Z kolei Krajowa 
Rada Pamięci Walki i Męczeństwa 
wyróżniła srebrnym medalem 
,,Opiekuna miejsc pamięci narodo-
wej” Zenona Kusio i Adama Wilka. 
Odznaczenia wręczał wicewojewo-
da Piątek w asyście zaproszonych 
przedstawicieli władz samorządo-

wych. Odczytał także list posła 
do PE Jarosława Kalinowskiego, 
a Bożenna Pacholczak od Ada-
ma Struzika – Prezesa ZW PSL 
Woj. Mazowieckiego. W trakcie 
wymiany poglądów wypowia-
dali się: Bożenna Pacholczak, 
Dariusz Piątek, Stefan Pastuszko 
i Zbigniew Gołąbek. Dariusz Pią-
tek pozytywnie mówił o zwięk-
szaniu stanu członkowskiego 
organizacji PSL w powiecie lip-
skim i aktywności Forum Mło-
dych Ludowców pod przewod-
nictwem Marty Pęzioł-Borcuch. 
Wskazywali, że organizacja PSL 
powiatu Lipsko powinna zgłosić 
swojego kandydat w wyborach 
parlamentarnych.   (M.K.)

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie ,,Roty” Bożenna Pacholczak i Stanisław Pora wręczają nowej członkini legitymację PSL

Wicewojewoda Dariusz Piątek wręcza srebrne  medale 
„Opiekuna  Miejsc Pamięci Narodowej”

Senatorowie poprzednich  kadencji – Zbigniew Gołąbek i Stefan Pastuszka rozmawiają 
z Martą Pęzioł-Borcuch przewodniczącą Forum Młodych Ludowców w Lipsku
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Głosowanie w sprawie 
budżetu obywatelskiego
W środę, 10 czerwca, rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 
2016. – Traktujemy budżet obywatelski jako formę współpracy ze społecznością lokalną i uwa-
żamy, że to bardzo dobre źródło i metoda zgłaszania ważnych dla radomian projektów – powie-
dział podczas konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Całkowita kwota, jaką przezna-
czono na budżet obywatelski 2016, 
to 4 mln 800 tys. zł. To o 600 tysięcy 
więcej niż w tegorocznym.

– Radomski budżet obywatelski 
jest budżetem z gwarancją wyko-
nania. Projekty, które uzyskają naj-
większą liczbę głosów będą przeze 

mnie rekomendowane do realizacji 
w budżecie na rok 2016 – powiedział 
prezydent Radosław Witkowski.

W karcie do głosowania znalazło 
się 91 bardzo zróżnicowanych po-
mysłów radomian. Dotyczą one m.in. 
budowy otwartych siłowni, poprawy 
infrastruktury, ale także likwidacji 

pseudograffi  ti, szczepień dla dziewcząt 
i kobiet przeciwko rakowi szyjki maci-
cy czy wykonania oprysków w mieście 
przeciw komarom i kleszczom.

Głosowanie potrwa do 10 sierp-
nia w wyznaczonych punktach:

 Biuro Rady Miejskiej ul. Mo-
niuszki 9

 Biuro Obsługi Mieszkańca 
ul. Kilińskiego 30

 Centrum Komunikacji Społecz-
nej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53

 Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych ul. Struga 1.

Istnieje również możliwość od-
dania głosu przez internet. – To 
bardzo wygodna forma. Na stro-
nie www.konsultacje.radom.pl 
możecie państwo się logować. Jeśli 
nie głosowaliście jeszcze nigdy za 
pośrednictwem internetu możecie 
się zarejestrować i oddać głos bez 
konieczności wypełniania papiero-
wej karty do głosowania – mówił 
Mateusz Tyczyński, dyrektor Kan-
celarii Prezydenta.

W Centrum Komunikacji Spo-
łecznej, znajdującym się w Urzę-
dzie Miejskim przy ul. Żeromskie-
go 53, można otrzymać plakaty 

promujące budżet obywatelski, ale 
również takie, na których można 
promować projekty, które najbar-
dziej przypadną danej osobie do 
gustu.

Przypomnijmy, że prawo udziału 
w głosowaniu ma każdy mieszka-
niec Radomia, który ukończył 16. 
rok życia. Oddanie głosu następuje 
poprzez: wrzucenie karty do gło-
sowania do urny, po uprzednim 
okazaniu dokumentu tożsamości, 
a w przypadku osób niepełnolet-
nich od 16. do 18. roku życia po 
okazaniu innego dokumentu ze 
zdjęciem oraz złożeniu zgody opie-
kuna prawnego i podpisu na karcie 
osób głosujących, oddanie głosu 
za pomocą formularza (karty) na 
portalu Konsultacje na stronie 
www.konsultacje.radom.pl.

 źródło: radom24.pl

Prestiżowa nagroda 
dla Radomia
Radom został nagrodzony za wkład w rozwój rodzicielstwa 
zastępczego. Wyróżnienie zostało przyznane przez Koalicję na 
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. – To dla nas bardzo cenna, 
prestiżowa nagroda, zwłaszcza że w całym kraju otrzymało ją 
tylko kilka miast – powiedziała wiceprezydent Radomia Anna 
Białkowska, która osobiście odebrała nagrodę, podczas zorgani-
zowanego w Warszawie III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

– Przyznane nam wyróżnienie to 
nie tylko docenienie działań miasta, 
ale także wielkiego, codziennego 
trudu m.in. rodzin zastępczych i 
prowadzących placówki rodzinne 
– mówi wiceprezydent Radomia 
Anna Białkowska, która osobiście 
odebrała nagrodę podczas zorgani-
zowanego w Warszawie III Kongre-
su Rodzicielstwa Zastępczego.

Wyróżnienie Koalicji na rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej otrzy-
mał także Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. – Ta nagroda cieszy, 
a jednocześnie jest zobowiązaniem 
na przyszłość. Wciąż zamierzamy 
rozwijać rodzinne formy opieki 
– mówi pełniący obowiązki dy-
rektora MOPS Marcin Gierczak. 
W planach jest tworzenie kolejnych 
rodzin zastępczych i udzielanie im 
coraz większego wsparcia.

– Mimo iż w Radomiu mamy 
jeden z najlepiej rozwiniętych sy-
stemów zastępczej opieki rodziciel-
skiej, nie spoczywamy na laurach. 
Nadal szukamy chętnych, którzy 
chcieliby zaopiekować się dziećmi. 
Pamiętamy o słowach Janusza Kor-
czaka, który pisał, że „kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat” 
– dodała wiceprezydent Anna Biał-
kowska.

Obecnie w Radomiu różnymi 
formami zastępczej opieki rodzi-
cielskiej objętych jest 350 dzieci.

 źródło: radom.plWiceprezydent Anna Białkowska

Ruszyła sprzedaż 
biletów na Air Show
Międzynarodowe Pokazy Air Show 2015 w Radomiu odbędą 
się w dniach 22-23 sierpnia, ale bilet na to wydarzenie może-
my już kupić. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na największe 
widowisko lotnicze w Polsce.

Bilety można nabyć w postaci 
klasycznej w punktach sprzedaży 
w największych polskich miastach, 
w tym w salonach Empik. Można 
też kupić i wydrukować bilety do-
mowe – równoznaczne z kartoni-
kowymi. Najważniejsza informa-
cja: chcąc zapewnić jak największej 

liczbie osób możliwość obejrzenia 
pokazów na własne oczy organi-
zatorzy utrzymują cenę biletów 
na takim samym poziomie jak 
w trzech poprzednich edycjach 
AIR SHOW.

Bilet ulgowy kosztuje 30 złotych, 
bilet zwykły 40 zł. 
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Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorco!

Pomożemy Ci zwiększyć zyski ze sprzedaży 
i podnieść konkurencyjność Twojej fi rmy na lokalnym rynku. 

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń organizowanych w Twoim regionie.

Weź udział w spotkaniu informacyjnym.

Pełny harmonogram spotkań i tematy szkoleń znajdziesz na stronie www.50plus.pih.org.pl
Pozostajemy do Twojej dyspozycji: upowszechnianie@50plus.pih.org.pl

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników.

Realizatorzy 
projektu:

„Anioł, który nigdy 
nie widział światła...” 
Pod takim hasłem 7 czerwca w LIPSKIM CENTRUM KULTURY odbył się fascynujący koncert, 
z którego dochód został przeznaczony na cel charytatywny dla Lili Żaby.

Koncert poprowadzili: Marta Pę-
zioł-Borcuch, Paulina Kopeć oraz 
Marcin Mizera. Na scenie wystę-
powali tancerze z Lipskiego Cen-
trum Kultury (zespół FIKI – MIKI, 
Grupa taneczna ALPI oraz Ekipa 
Break da House), TRZY ŻYWIOŁY, 
soliści dziecięco młodzieżowej 
estrady z LCK (AGATA BRYŁA, 
JULIA MICHALSKA, JULIA MA-
REK), tancerze z Candela Dance 
Studio z Sienna, Edyta Doraczyńska 
z Kazimierza Dolnego. Na zakoń-
czenie wystąpiła z koncertem Anna 
Hamela, która była gwiazdą wieczo-
ru. Na koncert przybyli: Zbigniew 
Gołąbek, Paweł Garbuzik reprezen-
tował marszałka świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa, burmistrz Jacek 
Wielorański oraz wiceburmistrz 
Mariola Szymczyk, Jadwiga Buza 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Lipskiego.

Organizatorzy zbierali fundu-
sze dla 3-letniej Lili, która, odkąd 
się urodziła, żyje w nieustającej 
ciemności... Jedyną nadzieją, żeby 
widziała jest bardzo kosztowny 

zabieg w Indiach – 100 tysięcy zło-
tych. Rodzice dziewczynki robią 
co mogą, szukają pomocy w każdy 
możliwy sposób, jednak to wszyst-
ko zbyt mało... 

W sumie zebrano 10 685zł 
– na samym koncercie 6670zł. 
Akcje prowadzone również były 
w Lublinie podczas kultury stu-
denckiej: Juwenalia Feliniada 

i Kulturalia, gdzie zabrano kwotę 
4015 zł. 

Każdy, kto chciałby jeszcze się 
włączyć do akcji może to zrobić, 
wpłacając środki na konto Stowa-
rzyszenia Pomocna Dłoń im. Św. 
Brata Alberta w Lipsku, nr konta: 
58 9135 0008 0010 6643 2000 0010 
z dopiskiem „dla LILI ŻABA”. 

 Fot.: Adam Dziedzic

Mała Lili z rodzicami i prowadzący (po prawej) Marcin Mizera 3 Gwiazda wieczoru Anna Hamela

Licytacja koszulki z podobizną Lili, po lewej Jerzy Pasek, z prawej Anna Lidak
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Pełen wrażeń maj 
Z LGD „Dziedzictwo 

i Rozwój”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” nie ustaje 

w realizacji kolejnych zadań. Mimo końcówki okresu programu PROW 2007–2013, 
mieszkańcy wciąż mogą uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach 

i przedsięwzięciach inicjowanych przez LGD. Pod tym względem maj był szczególnie atrakcyjny.

Już na początku miesiąca, wycho-
dząc naprzeciw wszystkim miłoś-
nikom aktywnego spędzania czasu 
zorganizowany został kolejny już 
rajd rowerowy. Tym razem grupa 
cyklistów udała się na dwudniową 
wyprawę do Iłży. Trasa rajdu pro-
wadziła przez urocze zakątki obsza-
ru LGD, a zakończyła się na terenie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Iłży. Na miejscu na 
uczestników czekały gry i zabawy, 
a także zwiedzanie ruin zamku oraz 
wspólne grillowanie. Drugiego dnia 
rowerzyści wybrali się do Arbore-
tum w Nadleśnictwie Marcule. Na 
uwagę zasługuje fakt, że wszelkie 
wydarzenia sportowe spotykają 
się z tak dużym zainteresowa-
niem wśród lokalnej społeczności 
– szczególnie u najmłodszych.

Nie można nie wspomnieć o im-
prezie plenerowej, którą Lokalna 
Grupa Działania zorganizowała 
w Przyłęku. Majówka z LGD mimo 
kapryśnej pogody zgromadziła 
wielu gości. Na przybyłych czekało 
mnóstwo atrakcji: bezpłatny plac 
zabaw z dmuchanym zamkiem, 
trampoliną oraz basenem z kulami 
wodnymi, zabawy animacyjne dla 
dzieci m. in. malowanie twarzy, ro-
bienie baniek, chodzenie na szczud-
łach, oraz ognisko z kiełbaskami. W 
miłej atmosferze wszyscy chętni 
mogli również spróbować swych sił 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiej-
skie.” Wydatek współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają majowe działania Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

Majówka w Przyłęku

Od prawej: Marian Kuś wójt Przyłęka, Zbigniew Buczma prezes LGD 
i Waldemar Urbański starosta zwoleński

Mimo kapryśnej aury, na pikniku zgromadziły się całe rodziny

Uczestnicy Rajdu Rowerowego w Nadleśnictwie Marcule

W Iłży rowerzystów czekało zwiedzanie ruin zamku

Uczestnicy Marszu Nordic Walking

Na Majówce w Przyłęku nie mogło zabraknąć strażaków. Na zdjęciu z prezesem Buczmą

Starosta Waldemar Urbański wraz ze Zbigniewem Buczmą wręczali 
nagrody najmłodszym uczestnikom konkursów rodzinnych Nie mogło zabraknąć także swojskiego jadła
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w prowadzonych na scenie zajęciach 
z ZUMBY. Podczas trwania Majów-
ki można było skosztować pysznych 
dań regionalnych przygotowanych 
przez członków zespołu „Grabo-
wianki” z Grabowa nad Wisłą oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rudek. 
Nie lada atrakcją był także turniej 
rodzinny, w którym uczestniczyły 
cztery grupy z okolicznych miejsco-
wości: rodzina Pawełków, rodziny 
z Rudek oraz Grabowa i Strażacy 
z Mszadli Nowej. Przy dopingu 
publiczności, grupy walcząc o cen-
ne nagrody rzeczowe, zmierzyły się 
w takich konkurencjach jak– ubi-
janie piany, przeciąganie liny, bieg 
w workach oraz trafi enie cepem do 
jabłka. W programie majówki znalazł 
się również występ teatrzyku „Stolicz-
ku nakryj się”, który bawił i edukował 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Poza 
tym czas umilały sceniczne występy 
zespołu „Grabowianki” oraz KGW 
z Rudek, a także znanego i lubianego 
zespołu Sound and Music. Wspólna 
zabawa w wyśmienitych nastrojach 
trwała do późnego wieczora. 

Równie atrakcyjnym przedsię-
wzięciem były warsztaty szkolenio-
we dla mieszkańców obszaru LSR. 
Tym razem 15-osobowa grupa za-
interesowanych zjawiła się w domu 
ludowym w Bartodziejach, gm. 
Tczów, aby uczestniczyć w warszta-
tach fl orystycznych „Rozwój przez 
tradycję”. Profesjonalnie i w miłej 
atmosferze zajęcia prowadziła Pani 
Katarzyna Borkowska. Podczas 

6-godzinnych zajęć uczestnicy 
zdobywali wiedzę i umiejętności 
w zakresie podstaw zasad kompo-
zycji kwiatowych. Przybyli poznali 
podział roślin ozdobnych dla po-
trzeb dekoracyjnych, jak również 
wszelkie wykorzystywane w tej 
sztuce narzędzia, naczynia i środki 
pomocnicze. Przede wszystkim zaś, 
uczestnicy mieli okazję do samo-
dzielnego tworzenia kompozycji 
z roślin żywych, kompozycji w na-
czyniu, a także dekoracji z elemen-
tów sztucznych. Zajęcia upłynęły 
w wesołej atmosferze, a po ich za-
kończeniu uczestnicy wrócili do do-
mów z własnoręcznie wykonanym 
bukietem kwiatów oraz stroikiem. 

Poza tym w niedzielę, tj. 24 maja 
br., LGD Stowarzyszenie „Dziedzi-
ctwo i Rozwój” zorganizowała kolej-
ne wydarzenie z cyklu promujących 
obszar. Tym razem wszyscy miłoś-
nicy aktywnego spędzania czasu 
mogli uczestniczyć w marszu nordic 
walking. Mimo porannej niesprzy-
jającej aury około 50 osób przyby-
ło na miejsce zbiórki aby wspólnie 
udać się do Rezerwatu Królewskie 
Źródła. Tam, pod okiem trenerów, 
po gruntownej rozgrzewce uczest-
nicy ruszyli „po zdrowie” jednym 
ze szlaków. Maszerując, mieli moż-
liwość podziwiania piękna krajobra-
zu rezerwatu, a także spróbowania 
wody z „królewskiego źródełka”. 
Po pokonaniu blisko 7 km wszyscy 
uczestnicy chętnie odpoczęli przy 
ognisku. Były kiełbaski i wspólne 
śpiewy. Do Zwolenia wszyscy wró-
cili w wyśmienitych humorach. 

Już niebawem, bo 14 czerwca ko-
lejne wydarzenia fi nansowane przez 
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”: zawody wędkarskie 
w Wielgiem gm. Ciepielów oraz 
spływ kajakowy rzeką Radomką. 
Relacje z tych przedsięwzięć już nie-
bawem na stronie internetowej lgd 
www.dir.zwolen.com 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grabów n. Pilicą

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) 
zawiadamiam, że od dnia 10.06.2015 r. do dnia 02.07.2015 r. 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, 
ul. K. Pułaskiego 51 oraz na stronach internetowych Urzędu 

www.grabow.pl i www.bip.grabow.pl 
zostanie podana do publicznej wiadomości informacja 

o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej 
w Grabowie nad Pilicą oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki 75 o pow. 0,15 ha. 

Szczegółowe informacje: 
pok.nr 4, tel. (048) 662 70 14 w. 24

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Ostatni powrót 
Hubalczyka
Romuald Rodziewicz „Tarnawa” „Roman”, nawet wśród hu-
balczyków był legendą. To właśnie on, wraz z Józefem Alickim, 
przyłączył się do grupy ułanów dowodzonych przez majora 
Henryka Dobrzańskiego we wsi Janowo we wrześniu 1939 roku 
i od tej chwili, aż do śmierci majora Hubala, był u jego boku.

Radom, 14 październik 1997 r. Ostatnia wizyta Romualda Rodziewicza w Zespole Szkół Zawo-
dowych im. majora H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu. Na zdjęciu stoją od lewej: Kazimierz 
Stankowski „Zawada”, Jan Kmita „Głaz”, Józef Badura „Błażej”, Romuald Rodziewicz „Roman”, 
Leopold Zaborek „Orlik” 

Po śmierci dowódcy i po roz-
wiązaniu oddziału podjął pracę 
w konspiracji. Aresztowany przez 
gestapo trafi ł do obozu koncentra-
cyjnego, najpierw w Auschwitz, a po 
jakimś czasie przeniesiony został 
do Buchenwaldu. Po wyzwoleniu 
wstąpił do 2. Korpusu Polskiego 
na Zachodzie we Włoszech. W 1947 
roku wystąpił z armii i zamieszkał 
w Anglii.

Tęsknił za Polską i wielokrotnie 
do niej wracał, ale życie rodzinne 
związało go z Anglią. Interesował 
się środowiskiem byłych żołnierzy 
majora Hubala i szkołami, które 
przyjęły imię jego dowódcy. Od-
wiedzał je wiele razy.

14 października 1997 po raz 
ostatni odwiedził radomski Zespół 
Szkół Zawodowych im. majora Hu-
bala.

W 2003 roku Romuald Rodzie-
wicz odznaczony został Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W 2008 roku nadano mu 
Krzyż Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski. 

Romuald Rodziewicz zmarł ma-
jąc 101 lata w polskim Domu Opie-
ki „Jasna Góra”, w Huddersfi eld 
w Anglii, 24 października 2014 roku. 
12 czerwca br. jego prochy spoczną 
na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie.

Wiele lat temu, podczas ostat-
niej wizyty w Polsce, odwiedzając 
miejsce śmierci majora Hubala, 
pod wsią Anielin k. Opoczna, po-
wiedział, że chciałby, żeby urna 
z jego prochami wmurowana została 
w ścianę szańca. To marzenie nie-
stety nie zostanie spełnione. 

 Jacek Lombarski

Chwile zasłużonego odpoczynku

Spacerkiem po puszczy

Jak się okazuje, tworzenie kompozycji kwiatowych nie jest takie trudne

Warsztaty fl orystyczne „Rozwój przez tradycję”

Konkurs na ubijanie piany na Majówce w Przyłęku
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Młodzi rolnicy z USA na praktyce w P
Wydawałoby się, że poziom agrotechniki USA w porównaniu z Polską jest tak wysoki, że jest 
rzeczą niemożliwą np. żeby studenci, przyszli farmerzy amerykańscy, mogli się czegoś nauczyć 
nad Wisłą. A jednak wzajemna wymiana międzynarodowa młodych rolników między Polskim 
Związkiem Producentów Roślin Zbożowych z jednej strony a pokrewnymi instytucjami Stanu 
Teksas w USA trwa już lata. Pewnie dlatego, że stan Teksas, liczący 26 mln mieszkańców, samo-
dzielnie prowadzi zagraniczną współpracę edukacyjną. Za pożyteczną, trochę jednak egzotyczną 
inicjatywą, stoją konkretni ludzie.

Po stronie amerykańskiej jest 
nim m.in. Jim Mazurkiewicz. Nie-
trudno się domyślić, że chodzi 
o Amerykanina polskiego rodowo-
du. Jego dziadkowie, pochodzący 
z Poznańskiego, prawie sto lat temu 
osiedlili się w Teksasie i wraz z ro-
dzicami przyczynili się do tego, 
że ich wnuk Jim mówi po polsku. 
W domu jego rodziców i dziadków 
rozmawiało się tylko po polsku. Jimi 
jest dyrektorem Programu Szkole-
niowego TALL – Texas, koordynu-
jącego także praktyki zagraniczne 
studentów Uniwersytetu Texas. 
Jimi, mówiąc trochę archaiczną 
gwarą poznańską, zwierzył się, że 
jego czerwcowy pobyt w Polsce jest 
już z kolei dziewiątym. 

W naszym kraju inicjatywa zro-
dziła się w Polskim Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych. Jego 
prezesem jest od kilku lat Stanisław 
Kacperczyk (ostatnio został nim 
wybrany na kolejną trzyletnią ka-
dencję) zamieszkały we wsi Barto-
dzieje, gmina Tczów, powiat Zwoleń. 

Z wykształcenia, podobnie jak jego 
rodzice mgr inż. rolnik, prowadzi 
dobrze usprzętowione, nowoczes-
ne, duże obszarowo gospodarstwo 
rolne specjalizujące się głównie 
w produkcji pszenicy, rzepaku, ku-
kurydzy i słonecznika. Posiadaną 
wiedzę na temat upraw polowych 
zawdzięcza Stanisław m.in. także 
wyjazdowi studyjnemu do USA, 
praktykom studenckim w Holandii 
i Szwecji oraz konfrontacji wzboga-
canej wiedzy z praktyką. 

Pani Katarzyna Boczek, znająca 
doskonale język angielski, koor-
dynująca współpracę zagraniczną 
w PZPRZ, od początku z oddaniem 
uczestniczy w rozwoju międzynaro-
dowej współpracy rolniczej polskiej 
młodzieży. Przez 4 lata była preze-
sem organizacji pod nazwą 4 H 
wspomagającej młodych rolni-
ków. Rozwijająca się z roku na 
rok współpraca między rolnikami 
amerykańskimi i polskimi polega 
na tym, że koszty związane z lot-
niczym dowozem praktykantów 

pokrywają młodzi rolnicy, a zwią-
zane ze szkoleniem praktycznym 
– organizacje patronujące wzajem-
nie korzystnej współpracy. Polscy 
producenci rolni przyjmujący na 
praktyki młodych farmerów mają 
pierwszeństwo z wysłaniem swo-
jego syna lub córki na praktykę do 
Teksasu. Ubiegający się o wyjazd 
muszą jednak znać język angielski 
w stopniu umożliwiającym poro-
zumiewanie się. Dotychczas w róż-
nych formach wymiany doświad-
czeń, w tym praktyk na farmach 
Teksasie, skorzystało około 150 
osób z Polski i 75 przedstawicieli 
środowiska rolniczej społeczności 
z Teksasu. Grupom polskich rol-
ników z poszczególnych regionów 
kraju towarzyszyli też marszałko-
wie województw samorządowych, 
wojewodowie i nauczyciele aka-
demiccy. 31 maja przyjechało do 
Polski dziewięciu studentów z Tek-
sasu: Cecily Davis, Aaron Grichar , 
Lucas Lunt, Amy Weinheimer, El-
liott Westfall, Sarah Wanjura, Gabe 

Walch, Morgan Richards i Robert 
Hargrowe. Poza prof. Jimem Ma-
zurkiewiczem towarzyszył prak-
tykantom w pierwszych dniach 
ich oswajania z Polską także prof. 
Dawid Lunt, zastępca dyrektora ds. 
badań na uniwersytecie stanowym 
oraz pani Kasia Boczek z PZPRZ 
i tłumacz Janusz Dąbrowski. Zaraz 
po wylądowaniu gości przyjechali 
do Radomia i zakwaterowali się 
w hotelu prowadzonym przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
Brwinów. Po zapoznaniu Amery-
kanów przez panią Kasię Boczek 
z programem praktyki rolniczej, 
zwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej. 
1 czerwca odbyli spotkanie z pra-
cownikami radomskiego oddziału 
CDR Brwinów, wysłuchując infor-
macji na temat zadań i roli dorad-
ców w przemianach, jakie dokonują 
się w polskim rolnictwie. Następnie 
studenci z Teksasu zwiedzili nowo-
czesne obiekty dydaktyczne i salę 
sportowo-widowiskową Zespo-
łu Szkół Rolniczo-Technicznych 
w Zwoleniu. W spotkaniu z ucznia-
mi i dyrekcją szkoły uczestniczyli 
też członkowie Zarządu Powiatu 
Zwoleńskiego: starosta Waldemar 
Urbański, wicestarosta Arkadiusz 
Sulima i członek zarządu Jerzy 
Sowula. Dyrektor ZSR-T Arosław 
Jakóbik poinformował o historii 
i znaczeniu edukacyjnym szkoły 
w okresie 90-letniej jej istnienia. 

Starosta Waldemar Urbański, ab-
solwent i przez wiele lat nauczy-
ciel tej szkoły, scharakteryzował 
przemiany dokonujące się w tym 
rolniczym powiecie. Punkt widze-
nia na ten temat przedstawił też 
Stanisław Kacperczyk, jako Prezes 
Zarządu PZPRZ oraz przez wiele 
lat przewodniczący Rady Powiato-
wej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Zwoleniu. W dyskusji, jaka się 
wywiązała po zaprezentowaniu 
gości, wzięli udział także studenci 
z Teksasu i towarzyszący im pro-
fesorowie oraz uczniowie ZSR-T. 
Zwoleńscy uczniowie dowiedzieli 
się np., że studia w stanie Teksas 
są odpłatne. Na pokrycie kosztów 
nauki studenci zaciągają kredyty, 
spłacane po rozpoczęciu pracy 
zawodowej. Dowiedzieli się też, że 
w podatku opłacanym przez farme-
rów nie uwzględnia się klasyfi kacji 
gleby, lecz rodzaj upraw polowych 
i osiąganą wydajność. 

Nie mogło się obejść się bez zło-
żenia wizyty w magistracie miasta 
Zwolenia. Wiceburmistrz Włodzi-
mierz Kabus zaprezentował historię 
i współczesność ośmiotysięcznego 
miasteczka, posiadającego prawa 
miejskie od 1425 roku. Z magi-
stratu goście udali się do kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, w którym znajduje się odre-
staurowana krypta ze szczątkami 
poety okresu renesansu Jana Ko-

Wspólne zdjęcie przed budynkiem dydaktycznym ZSR-T będzie pamiątką na długie lata

Prezes PZPRZ Stanisław Kacperczyk przedstawia cele spotkania młodzieży polskiej i stanu Teksas

Starosta Waldemar Urbański wręcza prof. Jimiemu Mazurkiewiczowi pamiątki 
z jego gościny w Zwoleniu Spotkanie uczniów ZSR-T i amerykańskich gości cechował luz. Prezentuje się jedna ze studentek Pamiątkowa fotografi a w Ratuszu Miasta Zwolenia
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olsce, a polscy – na farmach w Teksasie 
chanowskiego i innych członków 
jego rodu, a obok świątyni – mu-
zeum regionalne, również w dużym 
stopniu traktujące o dziedzictwie 
kulturowym i twórczym Kocha-
nowskiego. Stąd goście udali się do 
magazynów nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin AGRO-
TECH PHU prowadzonego przez 
rolnika Michała Siarę. Tym razem 
wraz z 9 młodymi polskimi rolni-
kami wyjeżdża on na praktykę rol-
niczą do Teksasu. W miejscowości 
Sydół, zwiedzili dużą chłodnię 
Rafała Stępnia, wyposażoną m.in 
w instalację wykonaną w USA. Prze-
chowuje się w niej owoce miękkie i 
warzywa. Wieczorem Amerykanie 
byli gośćmi Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bartodziejach. W Wiejskim 
Centrum Kultury, panie z KGW, 
pod wodzą przewodniczącej Kry-
styny Kołodziejczyk, gościli ich 
zgodnie z polską tradycją – czym 
chata bogata. Przy stołach zasta-
wionych wiejskim, tradycyjnym 
jadłem, zgodnie z ludową kulturą 
i obyczajem, gospodyni Krystyna 
Kołodziejczyk powitała gości oraz 
Andrzeja Wolszczaka, Wójta Gminy 
Tczów. Za zaproszenie na kolejne 
spotkanie podziękował po polsku 
prof. Jim Mazurkiewicz. Stanisław 
Kacperczyk w swoim wystąpieniu 
nawiązał też do wielkich szkód, 
jakie w tym roku w stanie Teksas 
spowodowały tajfuny, burze i ulewy. 

Odczytał list, jaki Zarząd Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych wysyła do Gubernatora sta-
nu Teksas oraz innych organizacji 
reprezentujących 26-milionową 
rzeszę mieszkańców tego stanu. 
Poprosił profesora Mazurkiewi-
cza o przekazanie treści tego listu 
w języku angielskim obecnym na 
spotkaniu studentom z USA. Pro-
fesor Mazurkiewicz podziękował 
przedstawicielom polskich rolni-
ków za solidarność z mieszkańcami 
Teksasu. 

Spotkanie w Bartodziejach za-
kończyło się wspólnie śpiewany-

mi piosenkami przy akordeonie, 
poczynając od melodyjnej „Szła 
dzieweczka do laseczka”. Były też 
tańce. Profesor Mazurkiewicz czuł 
się jak ryba w wodzie, a jego pod-
opieczni ,za przykładem szefa, też 
włączyli się do wspólnej zabawy. 
W spotkaniu aktywnie uczestni-
czyli w roli współgospodarzy wójt 
gospodarnej gminy Tczów Andrzej 
Wolszczak i rzecz jasna Stanisław 
Kacperczyk, jak wspomniałem na 
wstępie, mieszkaniec wsi Barto-
dzieje. Piszę o tym z tym większą 
przyjemnością, że jest to również 
moja wieś rodzinna.

 Wszystko co radosne i piękne 
ma swój koniec. Wieczorem goście 
serdecznie żegnani przez członków 
(są nimi także panowie) z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Bartodziejach 
odjechali do hotelu w Radomiu, na 
odpoczynek po pracowicie spędzo-
nym dniu. 2 czerwca rano spotkali 
się z naukowcami Instytutu Upraw, 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, a po nim z kadrą kie-
rowniczą w puławskich ,,Azotach”, 
w których zapoznali się z technolo-
gią produkcji nawozów sztucznych. 
W godzinach popołudniowych 
zwiedzali urokliwy zabytkowy Ka-
zimierz nad Wisłą, a kolację jedli 
w oryginalnym ,,Dworku Anna” 
w Podgórze (gmina Gózd).

3 czerwca odbyli spotkanie 
w Warszawie w siedzibie Agencji 
Rynku Rolnego na temat promocji 
zbóż i ich rynku. Podczas spotka-
nia z przedstawicielami sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dowiedzieli się dużo na temat wza-
jemnych relacji między rolnictwem 
polskim i innych członków UE 
oraz polityką rolną Unii Europej-
skiej. Z dużym zainteresowaniem 
zapoznali się z historią polskiego 
parlamentaryzmu, w tym zapi-
sami najstarszej na kontynencie 
Konstytucji 3 Maja i relacji o ofi a-
rach, jakie ponieśli polscy posło-
wie i senatorowie z rąk najeźdź-
ców podczas II wojny światowej. 

Spotkanie na temat działalności 
polskich rolniczych organizacji 
związkowych oraz izb rolniczych 
pozwoliło poznać punkt widze-
nia ich przedstawicieli na sprawy 
istotne dla rolników i przetwórców 
płodów rolnych. W godzinach 
popołudniowych studenci z Tek-
sasu udali się z właścicielami go-
spodarstw rolnych do ich rodzin, 
z którymi do końca czerwca pra-
cują, poznając codzienne życie 
naszych rolników.

Jaki wynieśli pożytek z miesięcz-
nej praktyki w Polsce, dowiemy się 
2 lipca podczas spotkania w siedzi-
bie Instytutu Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin w Radzikowie. Pytani 
o pierwsze odczucia po kilkudnio-
wym pobycie w Polsce, pozosta-
wali pod wrażeniem gościnności 
Polaków, niespotykanej w innych 
krajach europejskich. A niektórzy 
z nich bywali w Europie nie jeden 
raz. Program sumujący tegoroczne 
praktyki młodych farmerów z Tek-
sasu przewiduje wystąpienia ich 
uczestników i osób zaproszonych, 
w tym sponsorów oraz wręczenie 
dyplomów, potwierdzających odby-
cie praktyki rolniczej w Polsce przez 
kolejnych 9 studentów z Teksasu. 
Po ukończeniu studiów zamierzają 
oni prowadzi ć farmy lub świadczyć 
profesjonalne usługi na rzecz rolni-
ctwa tego stanu.

  Mieczysław Kaca

Dyrektor ZSR-T Arosław Jakóbik przyjmuje pamiątkę z pobytu wręczaną przez prof. Mazurkiewicza W kościelnej krypcie Rodu Kochanowskich Rafał Stępień (z prawej) prezentuje walory zamrażalni owoców i warzyw w Sydole

Profesor Jimi Mazurkiewicz i prezes Stanisław Kacperczyk w tańcu ludowym 
w Centrum Kultury Wiejskiej w Bartodziejach Czym chata bogata…

Stanisław Kacperczyk i jego córka Małgosia (przebywała na praktyce w Teksasie) objaśniają 
studentce amerykańskiej rodowód i tradycję wieńca dożynkowego
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16. Dni Przysuchy // 56. Dni Kolbergowskie

Muzyczny weekend w Przysusze
Pierwszy weekend czerwca mieszkańcy Przysuchy tradycyjnie spędzają pod hasłem dobrej 
muzyki i wspólnej zabawy. W gronie rodzin i przyjaciół obchodzą święto miasta i uczestniczą 
w przeglądzie folkloru. W tym roku, w pierwszy czerwcowy weekend przysuszanie świętowali 
16. Dni Przysuchy i 56. Dni Kolbergowskie.

Sobota z Czerwonymi Gitarami

W sobotę 6 czerwca, w parku 
miejskim w Przysusze było sło-
necznie, kolorowo i gwarno. Naj-
młodszych kusiły pompowane 
zjeżdżalnie, powiewające balony 
i stoiska ze słodkościami. Smako-
wicie pachniały potrawy z grilla, 
a świąteczną atmosferę podkre-
ślały prezentowane wyroby miej-
scowych rzemieślników i twórców 
ludowych. W parkowej muszli jako 
pierwszy wystąpił zespół Th e Nobs. 
Zabrzmiało ostrym rockiem, by 
następnie zgromadzoną publicz-
ność w nastrój operetek, marszów 

i muzyki rozrywkowej wprowadzi-
ła Przysuska Orkiestra Dęta. Tego 
dnia miasto odwiedziło wielu go-
ści z terenu powiatu przysuskie-
go, a także z Radomia, Końskich 
czy Opoczna. Dla uatrakcyjnie-
nia święta organizatorzy zaprosili 
w tym roku zespół CDN, a gwiaz-
dą wieczoru były Czerwone Gitary. 
Tu warto wspomnieć, że wokalista 
Czerwonych Gitar Jerzy Skrzypczak 
w bardzo pochlebnych słowach 
pochwalił aranżację i wykonanie 
granych utworów przez Przysuską 
Orkiestrę Dętą. Muzycy jak i ich 
dyrygent Marek Kowalski mogą 
być z siebie dumni. Dodajmy, że 

Na koncerty do parku przybyły całe rodziny Zespół The Nobs rozpoczął koncertowy wieczór 16. Dni Przysuchy

w przeddzień sobotniego festynu, 
w Domu Kultury w Przysusze, 
z okazji 16. Dni Przysuchy odbył się 
piękny koncert Nauczycielskiego 
Chóru Canto i turniej brydża spor-
towego, a na stadionie MKS Oskar 
mecz piłki nożnej oldboyów.

16. Dni Przysuchy upłynęły pod 
znakiem dobrej muzyki, świetnego 
humoru i wspólnej zabawy do póź-
nych godzin wieczornych. 

Niedziela z folklorem

32 zespoły śpiewacze, 20 kapel 
ludowych, 16 solistów śpiewaków 
i 6 solistów instrumentalistów 
uczestniczyło w XVI Mazowie-
ckim Przeglądzie Folkloru podczas 
56. Dni Kolbergowskich w Przysu-
sze. Przegląd uświetniły występy 
Kapeli Nałęczowskiej, Studenckie-
go Zespołu Pieśni i Tańca Politech-
niki Rzeszowskiej „Połoniny” oraz 
dziecięcych zespołów ludowych 
„Kukułeczki” ze Skrzyńska i „Ple-
jada” z Przytyka.

W niedzielę 7 czerwca do Przy-
suchy przybyło łącznie ponad 400 
wykonawców. To znacznie więcej 
niż w latach poprzednich. Po sobot-
nim wieczorze upływającym w ryt-
mach rocka, muzyki rozrywkowej 
i biesiadnej, niedziela należała do 
oberka, poleczki, ludowych pieśni 
i dowcipnych przyśpiewek. Wyko-
nawców oceniało jury w składzie: 
przewodniczący Adolf Krzemiński 
z Urzędu Marszałkowskiego, Anna 
Borucka-Szotkowska z Programu II 
Polskiego Radia i prof. dr hab. Piotr 
Dahlig z Instytutu Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród nagrodzonych wyko-
nawców byli: w kategorii zespołów 
śpiewaczych I nagrodę otrzymał 
Zespół Śpiewaczy „Ostałki” z Osta-
łówka, w kategorii kapel ludowych 
Kapela Jana Kmity i Pańczaków 
z Przystałowic Małych, w kategorii 
soliści instrumentaliści Zdzisław 
Kwapiński z Radomia, a w kategorii 
soliści śpiewacy Krystyna Krajew-
ska z Łaguszowa.

Ponadto na ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu nad Wisłą pojadą: soliści 
śpiewacy Marianna Fidos z Ruszkowic 
i Krystyna Krajewska z Łaguszowa, 
soliści instrumentaliści Stefan Dziu-
biński z Radomia i Ryszard Wlazło 
z Dąbrowy Górniczej, Kapele Jana 
Kmity i Pańczaków z Przystałowic Ma-
łych, Józefa Kędzierskiego z Rdzowa 
oraz Henryka Zawadzkiego ze Strzał-
kowa, ponadto Zespoły Śpiewacze 
z Mieziączki i „Kumosie” z Sadku. 

W czasie przeglądu, trwającego 
kilkanaście godzin, wierna przysu-
ska publiczność nie próżnowała. Ka-
pele grały, a skoczne rytmy zachęca-
ły do tańca. Jak co roku, podczas Dni 
Kolbergowskich, przysuski park był 
jedną, wielką muzyczną estradą. Jej 
godnym uzupełnieniem była moż-
liwość zwiedzenia w Muzeum im. 
Oskara Kolberga wystawy biogra-

fi cznej „Oskar Kolberg” oraz uczest-
niczenia w warsztatach rękodzieła 
prowadzonych przez twórczynie 
ludowe czy też obejrzenia fi lmów 
dokumentalnych Piotra Baczew-
skiego o muzykantach radomskich.

Na organizację Dni Kolbergow-
skich Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga w Przysusze, 
otrzymało 13 tysięcy złotych dofi -
nansowania ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ponadto sponsorem przeglądu był 
Bank Spółdzielczy w Przysusze.

Organizatorami 16. Dni Przysuchy 
i 56. Dni Kolbergowskich byli: Urząd 
Gminy i Miasta w Przysusze, Towarzy-
stwo Kulturalne im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, Dom Kultury w Przysu-
sze, LGD „Razem dla Radomki”.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Mariusz Wielgo, 

Piotr Biedrzycki

Występ Przysuskiej Orkiestry Dętej z solistami wywołał gromkie brawa

Gwiazdą sobotniego wieczoru były Czerwone Gitary

Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc

„Kukułeczki” ze Skrzyńska
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Wielki Jubileusz druhów z Seredzic
Ochotnicza Straż Pożarna działa w tej podiłżeckiej wsi już od 90 lat. 
Powstała w 1925 roku, w kilka lat po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Jednostka liczy obecnie 33 członków. Działa w formule stowarzyszenia. W skład zarządu wchodzą: Grzegorz Zaręba – prezes, 
Stanisław Wołczyński – sekretarz, Jacek Barszcz – skarbnik, Jarosław Słomka – naczelnik, Wiktor Wileński – gospodarz. 
Komisję Rewizyjną tworzą: Józef Myszka, Józef Barszcz i Dominik Barszcz.

Uroczystość 90-lecia OSP 
 w Seredzicach odbyła się na boisku 
przyszkolnym. Z miejscową pod-
stawówką łączy druhów ochot-
ników wzajemnie pożyteczne 
współdziałanie. Szkoła użycza im 
pomieszczeń. Oni z kolei uczestni-
czą w przyswajaniu przez uczniów 
zasad bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i drogowego. Dysponują 
co prawda leciwym średnim wozem 
bojowym marki Star 266, lecz nadal 
sprawnym. Jednostka w Seredzicach 
jest jedną z 13. OSP działających 
w gminie Iłża.

Na jubileusz przybyło wielu go-
ści, m.in. z Iłży, Radomia i Warsza-
wy. Strażacy, po mszy św. w miejsco-
wym kościele w intencji jubilatów 
przez ks. prob. Stanisława Kapryń-
skiego, wkroczyli na płytę boiska 
w rytmie melodii marszowych 
Orkiestry Dętej Domu Kultury 
w Iłży. Meldunek o gotowości pod-
oddziałów do uroczystości przyjął 
druh Zbigniew Gołąbek, zastępca 
Prezesa Zarządu Mazowieckiego 
Oddziału ZOSP RP w Warszawie.

 Bardzo ważnym punktem pro-
gramu był ceremoniał odznaczania 
i wyróżniania jubilatów. Bożenna 
Pacholczak, wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Woj. Mazowieckiego, 
z upoważnienia marszałka Ada-
ma Struzika, odczytała jego list 
gratulacyjny i przekazała także od 
siebie wiele ciepłych słów podzię-
kowań. Wraz z wicemarszałkiem 
Leszkiem Ruszczykiem i Zbignie-
wem Gołąbkiem sejmikowym 

radnym, w trójkę uhonorowali 
druhów jubilatów Medalem PRO 
MASOWIA, przyznanym zarówno 
za zasługi dla gminy, powiatu, jak 
i całego Mazowsza. Medal i dyplom 
przekazali na ręce prezesa Zarządu 
OSP druha Grzegorza Zaręby, wy-
branego przez mieszkańców także 
sołtysem. 

Jubilaci zostali odznaczeni tak-
że Medalem „Za zasługi dla Ziemi 
Iłżeckiej” . Wręczali go: burmistrz 
Andrzej Moskwa, przew. Rady 
Miejskiej Józef Skrobisz i Krzysztof 
Kozera jako przewodniczący kapi-
tuły. Radni powiatu radomskiego 
przekazali z kolei druhom pokaź-

Podczas hymnu państwowego

ny, oryginalny puchar. Gratulacje 
i pamiątkowe gadżety przekazali też 
reprezentanci Komendy Miejskiej 
PSP w Radomiu i Zarządu Powia-
towego ZOSP RP w Radomiu.

Uhonorowań, wyróżnień indy-
widualnych było wiele, w tym przy-
znanych za wysługę lat. Aż od 70 lat 
są związani z OSP druhowie Hen-
ryk Małek i Mieczysław Celuch. 
60 lat służby zaliczył Jan Majchrzyk, 
a pół wieku druhowie – Stefan Wul-
czyński i Józef Baran.

Kilkunastu strażaków zosta-
ło wyróżnionych medalami „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Złote 
zawisły na galowych mundurach: 
Bogdana Chedy, Henryka Jabłoń-
skiego, Leszka Myszki, Bogdana Su-
rusa, Wojciecha Surusa, Jarosława 
Draba i Adama Celucha. Srebrne 
na lewej piersi munduru: Jerzego 
Syguta, Dominika Barszcza, Piotra 
Barszcza i Stanisława Tusińskiego. 
Brązowymi zostali wyróżnieni: 
Radosław Cheda, Łukasz Gwóźdź, 
J. Winiarski, Kamil Kwiecień, Mi-
chał Pastuszko, Jarosław Słomka, 
Robert Tomasik, Wiktor Wileński, 
Paweł Wiśniewski i Grzegorz Za-
ręba. 

 Odznaki „Strażak Wzorowy” 
otrzymali: Martin Głowacki, Ja-
rosław Winiarski i Marcin Zaręba. 
Były też gratulacje na piśmie.

W części artystycznej wystąpi-
li uzdolnieni uczniowie. Imprezę 
jubileuszową uwieńczył strażacki 
poczęstunek i tańce.

 Mieczysław KacaNa widowni

Poczty sztandarowe i druhowie
Od lewej: Prezes OSP Grzegorz Zaręba z Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA przekazanym 
przez reprezentantów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przew. RM w Iłży Józef Skrobisz przekazuje Medal „Za zasługi dla Ziemi Iłżeckiej” wraz z burmi-
strzem Andrzejem Moskwą (z prawej) i Krzysztofem Kozerą (przew. Kapituły) Puchar od radnych Rady Powiatu w Radomiu
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Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 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, 
jasieniec@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

Opiekun/ka osób starszych 
– legalna praca w Niemczech. 

Teraz do 3000 euro za wyjazd. 
Zadzwoń i zapytaj o pracę! 

Promedica24 tel. 507 061 699

DAN-BRUK
Układanie kostki granitowej 
oraz galanterii betonowej:
dróg / parkingów / alejek

podwórek / tarasów / chodników

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

tel. 696 848 351
e-mail: danbruk@op.pl
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25 lat samorządności 
w Gminie Jasieniec
28 maja br. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu 
odbyła się jubileuszowa sesja Rady Gminy z okazji 25-lecia funkcjonowania lokalnego samo-
rządu. W uroczystości wzięli udział radni obecnej i wszystkich poprzednich kadencji od 1990 
roku oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Marek Suski, radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Leszek Kumorek, 
poprzedni wójt Gminy Jasieniec Zdzisław Karaś, księża pełniący posługę w parafi ach w kościo-
łach w Jasieńcu, Boglewicach i Zbroszy Dużej, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych 
z terenu naszej gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Sesję otworzył przewodniczący 
Rady Grzegorz Osiński, który na-
stępnie oddał głos wójtowi Gminy 
Jasieniec Markowi Pietrzakowi. 
Podczas krótkiego wystąpienia, ilu-
strowanego fotografi ami z ostatnich 
25 lat, wójt przypomniał zebranym 
historię tworzenia i funkcjonowa-
nia samorządu w Gminie Jasieniec, 
odnosząc się do kluczowych zadań, 
sukcesów i problemów, z którymi 
zmierzyć się musieli radni kolejnych 
kadencji. W podziękowaniu za pra-
cę i zaangażowanie społeczne oraz 
cenne inicjatywy, które przyczyniły 
się do rozwoju gminy radni wszyst-
kich kadencji uhonorowani zostali 
pamiątkowymi medalami. Medale 
za wspieranie idei samorządności 
i pracę na rzecz jej rozwoju otrzy-
mali również zaproszeni goście.

Kilka słów do zebranych skie-
rowali również poseł Marek Suski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Gró-
jeckiego Władysław Leszek Kumo-
rek, który na uroczystości reprezen-
tował również starostę grójeckiego, 
oraz wieloletnia przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Szcześ. Wójt 
Marek Pietrzak odczytał również 
list przysłany tego dnia od wice-
marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego, który, mimo że nie 
mógł osobiście uczestniczyć w uro-
czystościach, to wyraził podzięko-

wanie „...za trud i wysiłek wkładany 
w budowę naszych małych Ojczyzn, 
za działania podtrzymujące tradycje, 
pamięć dawnej Rzeczypospolitej, ale 
przede wszystkim za zaangażowanie 
na rzecz przyszłości”, życząc jedno-
cześnie wszelkiej pomyślności, sze-
rokich perspektyw, dalszego rozwoju 
gminy, a także satysfakcji z realizacji 
dotychczasowych przedsięwzięć”.

Miłym i doniosłym akcentem 
uroczystości było również odzna-
czenie Gminy Jasieniec pamiątko-
wym medalem „PRO MASOVIA” 
przyznanym przez Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Od-
znaczenie to odebrał wójt Gminy 
Jasieniec z rąk Leszka Przybytniaka. 
W imieniu marszałka radny Woje-
wódzki przekazał również dyplo-
my okolicznościowe szczególnie 
zasłużonym samorządowcom na-
szej gminy. Otrzymali je: Bożena 
Szcześ – radna Rady Gminy Jasie-
niec w latach 1998–2014, w tym 
w latach 2002–2014 jej przewod-
nicząca, Edward Walczak – radny 
w latach 1990–2010, w tym zastępca 
wójta w latach 1990–1998 i zastępca 
przewodniczącego Rady w latach 
2002–2010, Jan Maciocha – radny 
w latach 1994–2014, w tym wie-
loletni przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Gminy oraz 
Komisji Budżetowej,

nego CANTABILE z Warki. Pod-
opieczni Mirosława Osiadacza wy-
konali utwory z repertuaru gwiazd 
polskiej muzyki rozrywkowej z lat 
70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Naj-
więcej uśmiechów wywołała jednak 
niespodzianka w postaci przedsta-
wienia współczesnej wersji Kop-
ciuszka, w wykonaniu amatorskiej 
trupy teatralnej rodziców, która za-
debiutowała kilkanaście dni wcześ-
niej na święcie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jasieńcu.

Po uroczystościach zebrani mo-
gli powspominać przy słodkim 
poczęstunku, nad przygotowaniem 
którego czuwali uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ja-
sieńcu pod kierunkiem Magdaleny 
Chmielewskiej. Sesja była okazją do 
spotkań dawno niewidzianych zna-
jomych i snucia wspomnień o tym, 
jak było kiedyś, od czego zaczyna-
liśmy, w porównaniu do tego, gdzie 
znajdujemy się w chwili obecnej.

 UG Jasieniec

Walid Tennou – radny od 2002 
roku do chwili obecnej, w tym 
wieloletni przewodniczący Ko-
misji Ochrony Zdrowia i Spraw 
Społecznych, wójt Marek Pietrzak 
– nieprzerwanie od 18.11.2002 r., 
a wcześniej w latach 1990–2002 
Sekretarz Gminy Jasieniec.

Ostatnim punktem porządku sesji 
był koncert w wykonaniu słuchaczy 
Studium Wokalno-Instrumental-

Sesję otworzył przewodniczący Rady Grzegorz Osiński

W sesji udział wzięli zasłużeni w działalności samorządowej

Doniosłym akcentem uroczystości było odznaczenie Gminy Jasieniec 
pamiątkowym medalem „PRO MASOVIA” 
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 Droga do prezydentury Andrzeja Dudy prowadziła przez Radom. Oto zdjęcie z jego spotkania 
na placu przy parku im. Tadeusza Kościuszki.

Przez Radom
 Wydaje się, że ogłoszona przez prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego pokrzepia-

jąca decyzja o budowie w Radomiu zakładu produkcji ważnych części składowych do Airbus 
Helicopters jest dużym wspólnym osiągnięciem Radomian, ponad podziałami. A tu niespodzie-
wanie dają o sobie znać powątpiewania wynikające chyba z nowego etapu podziałów na górze… 
Na zdjęciu: Prezydent Radosław Witkowski i Zbigniew Banaszkiewicz, jego doradca ds. kontaktów 
z rządem, podczas ogłaszania wydaje się, że bardzo pomyślnej wiadomości.

Zgoda buduje...

 Miesiące maj i czerwiec to okres jubileuszy strażackich. Podobnie jest 
w gminie Kozienice. Na zdjęciu: Burmistrz Tomasz Śmietanka wręcza oryginalna 
statuetkę z koziołkiem druhom jubilatom w Nowej Wsi.

Statuetka z koziołkiem

 Mazowiecki 
Dzień Strażaka 
wpisał się uda-
nie w Radomski 
Piknik Naukowy. 
,,Żeromą” zawład-
nęli druhowie 
w galowych mun-
durach. Przyje-
chali wraz z orkie-
stra dętą prezesi 
i generałowie. 
Wręczali odzna-
czenia, salutowali, 
odbierali gratu-
lacje.

Mazowiecki Dzień Strażaka

 Sytuacja jest trochę dziw-
na, choć zrozumiała. Prezes 
strażaków z Seredzic przyjmu-
jąc odznakę dla jubilatów od 
Krzysztofa Kozery, przewod-
niczącego kapituły, zapatrzony 
jest w burmistrza Iłży Andrzeja 
Moskwę. Wie przecież, że bez 
burmistrzowskiej pomocy jubi-
leusz nie wypadłby tak okazale. 
Gospodarz gminy ma przecież 
na garnuszku aż 13 jednostek 
OSP. 

Zapatrzony

 Niestrudzeni członkowie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmen-
tarza przy ul. Limanowskiego zaprezentowali dziennikarzom nową ścieżką edu-
kacyjną prowadzącą do 23 grobów i nagrobków. Popularyzuje ją przewodnik 
autorstwa Janusza Wieczorka. Widzimy autora przy Aniele Ciszy.

Przy Aniele Ciszy

 Zbigniewa Gołąbka 
spotkaliśmy na Święcie 
Ludowym w Lipsku, czy-
niącego radość honoro-
wanym paniom. Radny 
sejmiku mazowieckiego 
tym razem nie dekoro-
wał, lecz jedynie gratu-
lował. Z lewej: Stanisław 
Pora, prezes ludowców 
powiatu lipskiego. 

Radość...

 Widać, że prof. Jimi Mazur-
kiewicz z Teksasu, koordynu-
jący współpracę międzynaro-
dową stanowego uniwersytetu 
bardzo zaprzyjaźnił się z An-
drzejem Wolszczakiem, wielo-
letnim wójtem gminy Tczów, 
podczas spotkania w Barto-
dziejach. Kto wie… Tczów to 
bardzo gospodarna gmina. 
Stan Teksas – podobnie.

Będzie współpraca?


