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JUBILEUSZOWE 
TARGI PAPRYKI 
W PRZYTYKU 
ZA NAMI
Czerwone, żółte, zielone, słodkie bądź ostre – najróżniejsze odmiany 
papryki można było spróbować i zakupić podczas XX Ogólnopolskich 
Targów Papryki w Przytyku.

Imprezę rozpoczęła msza święta 
w kościele parafi alnym w Przytyku. 
Następnie jubileuszowe święto „Pa-
pryki Przytyckiej” przeniosło się do 
Centrum Dystrybucji i Przetwór-
stwa Rolnego w Słowikowie, gdzie 
gości powitali gospodarze: starosta 
radomski Waldemar Trelka i wójt 
gminy Przytyk Dariusz Wołczyń-
ski. Na powitanie zagrała także 
Strażacka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Moderato.

– To jest naprawdę udana im-
preza. Chyba 20 lat temu nikt się 
nie spodziewał, że urośnie ona do 
rangi ogólnopolskiego wydarze-
nia. Jest nas tu naprawdę dużo. 
Cieszę się, że z minuty na minutę 

ludzi przybywa. Dzisiaj jednak 
największe uznanie należy się 
rolnikom, producentom papry-
ki, wszystkim tym którzy „żyją 
z  tego warzywa” – powiedział 
starosta Waldemar Trelka.

Co roku najważniejszym 
punktem programu jest kon-
kurs na najładniejsze stoisko 
paprykowe. Tym razem swoje 
warzywa zaprezentowało dzie-
więciu producentów. Najwięcej 
głosów i  tym samym nagrodę 
główną zdobyło stoisko przygo-
towane przez Monikę i Łukasza 
Mnichów. Miejsce drugie zdo-
byli Monika i Tomasz Sobstyl, 
a  trzecie Alicja i Sylwester Le-
śnowolscy.

Medal Zasłużony dla Rolnic-
twa otrzymali: Stanisław Korgul 
i  Antoni Kołodziejczyk. Z  rąk 
przewodniczącego Rady Po-
wiatu Krzysztofa Murawskiego 
Medal Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego odebrał Mirosław 
Rogulski. 

Po wręczeniu odznaczeń 
przyszedł czas na ogłoszenie wy-
ników konkursu LGD „Razem 
Dla Radomki” – „Na Najlepszą 
Potrawę Lokalną Przygotowa-
ną z Papryki”. Laury otrzymały: 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bierwce i  Okolic za „Piernik 
z  papryką”, Lokalne Stowarzy-
szenie Kobiet ze Skrzynna za 
„Paprykę Przytycką z  serem 
kozim Skrzyneckim” oraz Sto-
warzyszenie Inicjatyw Kultu-
ralnych „Na ludową nutę” za 
„Paprykową musztardę”. Na 
konkursie kulinarnym się nie 
skończyło, bo tuż pod sceną 
można było skosztować leczo 
przygotowanego przez fi nalistę 
trzeciej edycji Master Szefa Ma-
riusza Szweda, a najmłodszych 
gości imprezy do bajkowej kra-
iny zabrały wszystkim znane 
i lubiane Minionki.

W  godzinach wieczornych 
na scenie pojawił się długo wy-
czekiwany zespół „Łobuzy”. Pu-
bliczność głośno śpiewała takie 
przeboje, takie jak: „Zbunto-
wany Anioł”, czy „Łobuz kocha 
najbardziej”. Paprykowe Święto 
wypełnił występ formacji Cha-
telet oraz koncert Mateusza Mi-
jala. Gwiazda wieczoru – Jacek 
Stachursky – zaśpiewał swoje 
najnowsze przeboje, ale także 
przypomniał swoje największe 
hity sprzed lat. Nie zabrakło 
również pokazu sztucznych 
ogni, który rozświetlił niebo nad 
Słowikowem.

 żródło: radompowiat.pl

Gości powitali gospodarze uroczystości: starosta Waldemar Trelka i Dariusz Wołczyński wójt gminy Przytyk

Na stoiskach królowała papryka
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www.garbatkaletnisko.pl

P O D Z I Ę K O W A N I E

Panu dr. n. med. Cezaremu Torzy, siostrze oddziałowej, oraz 
całemu personelowi Oddziału Urologii w Radomskim Szpita-
lu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana składam serdeczne 
podziękowanie. 

Nie spodziewałem się, że pobyt w szpitalu może być tak miło 
przeze mnie wspominany. Tak serdecznych twarzy, opiekuńczo-
ści i cudownej atmosfery witającej każdego dnia, życzę każdemu 
pacjentowi. 

Dziękuję za empatię, cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc 
oraz, pomimo powagi sytuacji, dozy humoru podtrzymującej 
dobre samopoczucie. 

Z wyrazami wdzięczności 
Mirosław Szary

Dożynkowa 
zabawa w ogrodach 
parafi alnych

Minęła połowa sierpnia i zniknęły z pól kłosy zbóż. To znak, że nastał czas dożynek 
i festynów. Pora pleść dożynkowe wieńce i świętować po dobrze wykonanej pracy.

Dożynki gminno-parafialne 
w Gminie Garbatka-Letnisko roz-
poczęła msza święta dziękczyn-
na w  kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Mszę 
celebrował ksiądz prałat Robert 
Gołębiowski, dziękując rolnikom 
za tegoroczne plony. – Dożynkowe 
spotkanie jest naszym wspólnym 
dobrem, znakiem wieczności, bo-

wania za tegoroczne plony, dzięki 
którym nie zabraknie dla nikogo 
chleba – powiedziała wójt Teresa 
Fryszkiewicz.

Dożynkowe święto to również 
chwila podziękowania dla najbar-
dziej zasłużonych rolników. W tym 
roku medal „Zasłużony dla rolnictwa” 
otrzymały Maria Maciejewska i Mał-
gorzata Sztobryn. – Życzę, aby waszej 
ciężkiej, codziennej pracy towarzy-
szyła radość, satysfakcja oraz należyty 
szacunek ze strony całego społeczeń-

Radomianin 
laureatem konkursu 
„Nagroda Twórcza”
Młodzi, utalentowani, kreatywni i pełni pasji – tacy są laureaci konkursu „Na-
groda Twórcza”, zorganizowanego przez samorząd Mazowsza. To prestiżowe 
wyróżnienie trafi a do ludzi, którzy zarażają kreatywnością i pomysłowością, a ich 
twórczość wzbogaca i promuje mazowiecką kulturę. Tegorocznymi zwycięzcami 
zostali Grzegorz Chwaliński z Radomia, Hubert Stolarski oraz Marta Zgierska.

Konkurs skierowany był do mło-
dych twórców, którzy posiadają zna-
czące osiągnięcia w zakresie twórczo-
ści artystycznej. Udział w nim mogły 
wziąć osoby, które nie ukończyły 35. 
roku życia, mieszkają na Mazowszu, 
a swoje zdolności mogą potwierdzić 
nagrodami i wyróżnieniami na szcze-
blu wojewódzkim, ogólnopolskim 
czy międzynarodowym.

– Zorganizowaliśmy ten kon-
kurs, ponieważ chcemy popula-
ryzować i wspierać rozwój kultury 
w naszym regionie. Chcemy także 
wspierać młodych twórców w reali-
zacji ciekawych projektów. Jestem 
przekonany, że dzięki naszej nagro-
dzie powstanie kilka interesujących 
przedsięwzięć – mówi wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk.

Nagroda Twórcza jest przyzna-
wana w dziedzinie twórczości arty-

stycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury. Ideą konkursu jest 
wspieranie młodych, ambitnych, 
twórczych, ale przede wszystkim 
utalentowanych młodych ludzi. To 
wyróżnienie otrzymują pisarze, ak-
torzy, plastycy, fotografowie, twór-
cy fi lmowi i  teatralni oraz osoby 
inicjujące nowatorskie formy życia 
społeczno-kulturalnego, a  także 
zajmujące się ochroną dziedzictwa 
kultury. Za swoją aktywność twór-
czą laureaci otrzymają nagrodę 
w wysokości 9 tys. zł.

Tegorocznym zwycięzcą Na-
grody Twórczej został m.in. 
Grzegorz Chwaliński – absol-
went Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu. 
W tym roku akademickim rozpo-
czął naukę w  The Royal Danish 
Academy of Music w  Kopenha-

dze, w klasie perkusji prof. Gerta 
Mortensena. Od lat doskonalił się 
w grze na marimbie, wibrafonie, 
ksylofonie, werblu czy kotłach. 
Zdobywał laury w  konkursach 
krajowych i międzynarodowych. 
Koncertował na Litwie, w  Ro-
sji, Niemczech, Francji, Austrii, 
Bułgarii, Czarnogórze, Birmie, 
Włoszech i  Danii. Artysta jest 
członkiem duńskiej grupy per-
kusyjnej, „JPercurama”, z  którą 
odbywał tournee po Birmie. Mu-
zyk współpracował z takimi for-
macjami i  instytucjami jak War-
szawska Opera Kameralna, Polska 
Orkiestra Radiowa, Orkiestra 
Symfoniczna UMFC w  Warsza-
wie, Orkiestra Wojskowa w Rado-
miu, Filharmonia Świętokrzyska 
im. Oskara Kolberga w Kielcach.

 mazovia.pl

żym błogosławieństwem – powie-
dział ksiądz Gołębiowski.

Starostowie tegorocznych doży-
nek Marek i Magdalena Zawadza-
kowie z Molend przekazali na ręce 
wójta Teresy Fryszkiewicz bochen 
chleba z  tradycyjnym życzeniem 
dzielenia sprawiedliwie. 

– Z  dobrodziejstw pracy na 
roli korzystamy wszyscy. Dlatego 
w imieniu samorządu gminy oraz 
jej mieszkańców składam rolni-
kom najserdeczniejsze podzięko-

stwa – powiedziała do odznaczonych 
pań wójt Teresa Fryszkiewicz.

Po mszy, w  ogrodzie parafi al-
nym, przy zastawionych stołach 
i muzyce serwowanej przez zespół 
księży „Jak najbardziej” odbyło się 
tradycyjne spotkanie mieszkańców 
gminy. Wspaniała muzyka i zabawa 
oraz obfi ty poczęstunek przygoto-
wany na stoiskach przez poszcze-
gólne sołectwa wprawił gości doży-
nek w doskonały nastrój i żal było 
się rozstawać.   JaL 

Starostowie dożynek Magdalena i Marek Zawadzakowie z Molend (w środku) 
w towarzystwie Doroty Ziarkowskiej i Bartłomieja Karcińskiego

Wójt Teresa 
Fryszkiewicz 
i przewodniczący 
RG Wiesław Mazur 
podziękowali 
rolnikom za ich 
całoroczną pracę

„Zasłużeni dla rolnictwa” – Maria Maciejewska i Małgorzata Sztobryn

Dożynkowa zabawa przy muzyce i zastawionych stołach
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Festyn rodzinny 
w „Pałacu pod Dębami”
Wspaniała pogoda i atmosfera. Moc atrakcji i nieprzebrane tłumy uczestników 
zabawy. Tak pokrótce można by scharakteryzować rodzinną zabawę w „Pałacu 
pod Dębami” w Nowej Woli (gmina Grabów nad Pilicą), zorganizowaną w miniony 
czwartek pod skromnym hasłem „Rodzina Zawodników życzy miłej zabawy” .

Miłośnicy dobrej zabawy, wy-
korzystując przywileje czerwo-
nej kartki w  kalendarzu, zawitali 
w czwartek do „Pałacu pod Dębami 
w Nowej Woli” w gminie Grabów 
nad Pilicą, aby spędzić miło czas na 
festynie zorganizowanym przez ro-
dzinę Zawodników ze Zwierzyńca.

Cała impreza rozpoczęła się od 
polowej Mszy Świętej celebrowanej 
przez ks. Jana Pękacza, proboszcza 
tutejszej parafi i. Następnie rozpo-
czął się bogaty program artystyczny. 
Na pierwszy ogień na estradę wkro-
czył lokalny zespół „Grabowianie” 
i w skocznych przyśpiewkach wpro-
wadził miły, rodzinny nastrój. Po 
nich nastąpiła diametralna zmia-
na klimatu. Związany z tą okolicą 
zespół „Fun To Th e Grave” to już 
mocniejsze uderzenie, ale zrów-
noważone sentymentalną nutą. Po 
nich scenę opanowali „Brexit Boys”. 
Kolejnym zespołem, który rozgrzał 
do czerwoności głównie męską 
część widowni, były piękne woka-
listki z zespołu „Top Girls”. Tłum 
fanek natomiast przywitał głośny-
mi owacjami „Jorrgusa”. Następnie 
sceną zawładnął zespół „Classic”, 
który uraczył uczestników zabawy 
swoimi ponadczasowymi prze-
bojami. Nie mniejsze oklaski niż 
zawodowi artyści, zebrała Julita 
Zawodnik. Mimo młodego wie-
ku pokazała jak wielki potencjał 
skrywa jej głos. Gwiazdą wieczoru 
był uważany przez wielu za króla 
muzyki disco-polo sam Zenon 
Martyniuk. Publiczność świetnie 
się bawiła przy jego największych 
przebojach, a okrzyków domagają-
cych się „bisu” nie było końca. Na 
zakończenie Pan Emanuel podzię-
kował wszystkim za przybycie, za 
miłą atmosferę i wspaniałą zabawę 

oraz życzył bezpiecznego powrotu 
do domów. 

Ukryty talent konferansjerski 
ujawnili w tym dniu Emanuel i Ju-
lita, którzy sprawnie i z dużą dawką 
humoru poprowadzili z estrady fe-
stynową zabawę. 

Nie tylko doznania muzyczne 
czekały na tak licznie przybyłych go-
ści. O ich ilości świadczyły dobitnie, 
pękające w szwach parkingi i korki 
tworzące się w pobliżu obiektu. Na 
najmłodszych uczestników zabawy 
czekały wspaniałe dmuchane pałace 
i zjeżdżalnie, baseny z piłkami i to-
rami przeszkód, karuzele, kolejki 
i rodeo. Na stoiskach z przekąskami 
można było rozsmakować się w za-
piekankach, ślimakach, prażonych 
ziemniakach i grillowanych stekach. 
Również na pałacowym tarasie pa-
nie z „Pałacu pod Dębami” ofero-
wały „specjalności zakładu”: prze-
pyszne ciasta, pierogi i wiele innych 
specjałów. Obok nich, druhowie 

z OSP w Augustowie zapraszali na 
tradycyjną grochówkę.

Nikt z festynu nie odszedł głodny 
i niezadowolony. Zabawa trwała do 
późnych godzin i pozostawiła po 
sobie, zapewne na długo, moc cie-
płych wspomnień. 

– Cieszy nas, mnie i moją rodzinę 
– powiedział Emanuel Zawodnik – że 
nasza propozycja wspólnej zabawy na 
świeżym powietrzu spotkała się z tak 
dużym uznaniem społeczności całego 
naszego powiatu. A jak się przekona-
liśmy, nie tylko naszego, ale i ościen-
nych. Integracja to rzecz, której warto 
poświęcić czas, a świadomość, że robi-
my coś fajnego dla innych utwierdza 
nas w przekonaniu, że warto żyć dla 
takich chwil. Wspólna zabawa zawsze 
była środkiem, który spajał społecz-
ność, a muzyka zawsze łagodziła oby-
czaje. Więc może dlatego nasz festyn 
rodzinny w  „Pałacu pod Dębami” 
odwiedziło tak wiele osób? 

 Jacek Lombarski

Ma 23 lata i trójkę 
młodszego rodzeń-
stwa, siostry Julitę 
i Elizę oraz brata 
Karola. Ukończył LO 
im. Piotra Wysockiego 
w Warce, a obecnie jest 
studentem (ostatni rok) 
Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszaw-
skiej. Może pochwalić się nie tylko zorganizowaniem takiego festynu, ale 
również sukcesami na uczelni. W konkursie na najlepszą pracę dyplomową 
w Instytucie Elektroenergetyki uzyskał pierwsze miejsce. A w ubiegłym 
roku zwyciężył w ogólnopolskim konkursie poświęconym odnawialnym 
źródłom energii – EDPR University Challenge, w którym wraz z dwójką 
kolegów ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej 
przedstawił koncepcję „ChargNet: electromobility starts here”. Od wielu 
lat pomaga rodzicom w prowadzeniu fi rmy, a do jego zainteresowań należą 
– nietrudno się dziwić – odnawialne źródła energii i elektromobilność. Ale 
lubi również aktywny sport, szczególnie jazdę na rolkach oraz pływanie, 
jak również udzielanie się społecznie. To jednak nie wszystko, interesują 
go ładne dziewczyny oraz kultura Japonii. Jego marzeniem jest właśnie 
podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni w towarzystwie sympatycznej koleżanki. 
Pozostaje tylko życzyć spełnienia marzeń.

Julita i Emanuel Zawodnik zaprosili do zabawy

Wspólną zabawę rozpoczęła polowa msza celebrowana przez ks. proboszcza Jana PękaczaPubliczność licznie zgromadziła się przy estradzie 

Panie z „Pałacu pod Dębami” zapraszają do poczęstunku

Piękna pogoda i szalona zabawa 

Kim jest 

Emanuel 
Zawodnik, 
najmłodszy 
w historii radny 
Rady Powiatu 
Kozienice, 
syn Dariusza i Ewy 
Zawodników? 
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LGD Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój” realizuje 
międzynarodowy projekt współpracy
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” realizuje międzynarodowy projekt współ-
pracy pod nazwą – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel”. Cechuje 
się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na 
terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnie-
nie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defawo-
ryzowanych.

Oprócz organizacji pozarządo-
wych z  Mazowsza – poza Stowa-
rzyszeniem „Dziedzictwo i Rozwój” 
Lokalnych Grup Działania „Razem 
dla Radomki” oraz LGD „Puszcza 
Kozienicka” w projekcie biorą udział: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Korona Północnego Krakowa 
(woj. małopolskie) i Stowarzyszenie” 
„Laboreckého občianskeho združe-
nia Nová Alternatíva” ze Słowacji.

Głównym celem projektu jest 
wzrost umiejętności przedsiębior-
czych i  kompetencji zawodowych 
oraz społecznych mających wpływ 
na sytuację mieszkańców obszarów 
wiejskich objętych działaniem Part-
nerskich LGD. 

W ramach realizacji projektu Lo-
kalna Grupa Działania „Stowarzysze-
nie „Dziedzictwo i Rozwój” propo-
nuje mieszkańcom gmin: Ciepielów, 
Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, 
Kazanów, Miasto Pionki, Pionki, 
Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń 
bezpłatny udział w  następujących 
formach doskonalenia swoich umie-
jętności, poszerzania wiedzy i kom-
petencji społecznych i zawodowych:

 kurs „Język angielski w biznesie 
– Business English”

 kurs księgowości
 kurs gastronomiczny „Kulinaria”
 szkolenie „Savoir-vivre czyli 

elegancja i klasa w kontaktach za-
wodowych”

 kurs z obsługi komputera
 kurs ECDL
 warsztaty z pielęgnacji i  two-

rzenia obiektów małej architektury 
krajobrazu

 Questing
 doradztwo zawodowe.

Projekt ten adresowany jest 
do osób fizycznych, mieszkań-
ców obszarów partnerskich LGD, 
a w szczególności osoby należące 
do grup defaworyzowanych na ob-
szarze Partnerstwa tj.:

1) osoby długotrwale bezrobotne
2) osoby w wieku 50 + 
3) osoby do 25. roku życia
4) kobiety
5) osoby korzystające z pomocy 

społecznej
6) osoby niepełnosprawne
7) mieszkańcy małych miejscowości

Dotychczas w ramach projektu 
zrealizowano trzy szkolenia:

1. Kurs przygotowujący do 
egzaminu ECDL BASE

W dynamicznym społeczeństwie 
informacyjnym znaczenie ECDL 

można bowiem śmiało porównać 
ze znaczeniem, jakie dla dorosłego 
obywatela i  wykwalifikowanego 
pracownika ma dziś licencja na 
prowadzenie samochodu – można 
bez niego przeżyć, ale ze wszech 
miar lepiej ją mieć. Wychodząc 
z tego założenia zaproponowaliśmy 
mieszkańcom terenu LGD "Dzie-
dzictwo i Rozwój" udział w kursie 
ECDL BASE, który obejmował 
szkolenie z  zakresu 4 modułów 
określonych przez Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne. W szkoleniu 
wzięło udział 15 osób. 

W ramach kursu wszyscy uczest-
nicy przystąpili do egzaminu po-
twierdzającego uzyskane umiejęt-
ności. Uczestnicy kursu otrzymali 
certyfi katy potwierdzające posia-
dane kompetencje informatyczne 
wydane przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne.

2. Kurs z księgowości

W  terminie od 6 maja do 25 
czerwca br. odbywał się kurs z księ-
gowości. 

Wzięło w nim udział 10 osób in-
teresujących się tematyką fi nansów 
i rachunkowości z terenu działania 
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”. Szkolenie z księgowości 
umożliwiło uczestnikom uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy, umiejętno-
ści i kwalifi kacji zawodowych. Kurs 
dotyczył praktycznych i teoretycz-
nych aspektów księgowości. 

Uczestnicy obydwu kursów mieli 
zapewnione wyżywienie w postaci 
obiadu oraz serwisu kawowego. 

3. Kurs gastronomiczny 
„Kulinaria”

Tę ofertę szkoleniową skierowali-
śmy do osób pragnących poszerzyć 
swoją wiedzę i umiejętności z za-
kresu przygotowywania potraw 
regionalnych. W ciągu 40 godzin 
składających się na szkolenie, kilka-
naście Pań z terenu LGD "Dziedzic-
two i Rozwój" pod czujnym okiem 
instruktorki, Pani Izabelli Kiragi 
poznawało tajniki przygotowywa-
nia wszelakich potraw.

Kurs składał się z  części teo-
retycznej i  praktycznej. Teoria 
obejmowała zagadnienia związa-
ne podstawowymi zasadami BHP 
i  HACCAP, zasadami układania 
zastawy stołowej, szkła i sztućców. 
Na część praktyczną składały się za-
jęcia w kuchni z przygotowywania 
potraw oraz aranżacji wystroju sali 
i stołu. Benefi cjenci poznali techni-

ki przyrządzania potraw, poprzez 
poznanie odpowiednich przepi-
sów i  wykonanie ich pod okiem 
specjalisty z dziedziny kulinariów. 
Podczas gotowania uczestniczki 
wymieniały się doświadczenia-
mi, uczyły się nowych przepisów, 
podglądały sposoby radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami podczas go-
towania, a przede wszystkim miło 
i w przyjemnej atmosferze spędzały 
czas.

Na zakończenie kursu zorgani-
zowano konkurs „Na najsmacz-
niejszą potrawę regionalną”. Panie 
wykorzystały zdobytą podczas 
szkolenia wiedzę z zakresu kuchni 
regionalnej i chętnie przystąpiły do 
rywalizacji. Komisja konkursowa 
miała ciężki orzech do zgryzienia – 
wszystko było przepyszne, a sposób 
podania i dekoracja stołów samym 
wyglądem zachęcały do degustacji. 
Nagrodzone Panie odebrały z rąk 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
nagrody – roboty kuchenne.

Po wielu godzinach pracy przy-
szedł również czas na wspólną 
degustację, podczas której każda 
z autorek swoich przepisów opo-
wiadała o potrawie, przekazywała 
tajniki dobrego, swojskiego jadła. 
Wszystkie potrawy nie tylko wy-
bornie smakowały uczestniczkom, 
ale również pięknie wyglądały.

Oprócz kursów w ramach pro-
jektu zakupiono Infokiosk. Znajdu-
je się on w Internacie ZSRT w Zwo-
leniu przy ulicy Wojska Polskiego 
78 w Zwoleniu. Jest dostępny dla 
wszystkich mieszkańców z obsza-
ru działania LGD „Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i  Rozwój”. Jest to 
nowatorskie rozwiązanie w zakre-
sie informacji i promocji turystyki 
oraz lokalnych zasobów. Infokiosk 
zapewni mieszkańcom łatwy do-
stęp do Internetu oraz informacji 
m.in. na temat lokalnych wydarzeń, 
usług publicznych oferowanych na 
terenie miasta czy ważnych ko-
munikatów. Użytkownicy będą 
mogli również skorzystać z takich 
opcji urządzenia jak: wyświetla-
nie fi lmów, tworzenie prezentacji, 
animacji czy kontaktu w  postaci 
telekonferencji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom biorącym udział w szkole-
niu za zaangażowanie w zdobywa-
niu nowej wiedzy oraz umiejętności.

Kolejny etap realizacji projektu 
to kolejna dawka szkoleń i kursów, 
a  także innowacyjne rozwiązanie 
na obszarze LGD Stowarzyszenie 
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„Dziedzictwo i  Rozwój – ścież-
ki questingowe. Zmieniające się 
potrzeby człowieka w  zakresie 
uczestnictwa w  turystyce powo-
dują odpowiedź ze strony rynku 
w postaci tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań. Questing jest przykła-
dem takiego innowacyjnego pro-
duktu turystycznego utworzonego 
w  oparciu o  lokalne dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze. 

Projekt współpracy „Multime-
dialne Centrum Edukacji Lokalnej – 
MultiCel”, współfi nansowany jest ze 
środków UE w ramach poddziałania 
19.3 Przygotowanie i realizacja dzia-
łań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do śledzenia stro-
ny internetowej Stowarzyszenia 
www.dir.zwolen.com gdzie znajdzie-
cie Państwo wszystkie szczegóły ofer-
ty jaką przygotowaliśmy w ramach 
projektu współpracy „Multicel”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

www.kazanow.pl

Dużo humoru 
i… disco polo
Gdy Wicemarszałek Rafał Rajkowski poinformował 
o przyznaniu przez Samorząd Woj. Mazowieckiego 
pieniążków, wójt Gminy Kazanów powróciła z krótkiego 
urlopu, by pilnie zająć się organizacją Festynu Rodzinne-
go. Zapoczątkował go w upalny dzień, 11 sierpnia, kon-
cert zespołu „Kazanowianki znad Iłżanki”.

Ofi cjalne otwarcie imprezy było 
bardzo krótkie. Pani wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka powiedziała, że za 
trud należy się rodzinom rolniczym 
i pozostałym mieszkańcom gminy 
kulturalny wypoczynek w atmos-
ferze radości i zabawy. Powitała też 
gości, wśród nich zaprzyjaźnionego 
z gminą posła Leszka Ruszczyka, 
posłankę Annę Kwiecień, Artura 

Pancerz-Pyrka wymieniła wykona-
ne już boisko szkolne w PSP Kowal-
ków i rozpoczynane w Zakrzówku. 
Posłance Kwiecień podziękowała 
za pomoc w staraniach o wsparcie 
fi nansowe zakupu wozu strażackie-
go dla OSP Kowalków. Gospodynie 
z Dębnicy pochwaliła za zorganizo-
wanie KGW i wystawienie stoiska 
ze smacznymi wypiekami. Innym 

paniom za częstowanie chętnych 
uczestników smaczną grochówką.

 Część artystyczną zapewnił red. 
Andrzej Dqbrowski, zapraszając 
znanego parodystę Stana Tutaja 
oraz uczestników Gali Disco Polo 
– małżeński Duet Jack z Warsza-
wy, zespół „Systematic” ze Śląska 
oraz SPiKE z Białegostoku. Zabawa 
trwała do północy.  (M.K.)

Śpiewa Zespół „Kazanowianki znad Iłżanki”

Szewczyka wójta sąsiedniej gmi-
ny Ciepielów z żoną i przybyłego 
z  małżonką Zbigniewa Gołąbka. 
Wiceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny Pawła Kacę poprosiła u uhono-
rowanie, w  imieniu kierownictwa 
Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, 
najlepszych w  tym roku dostaw-
ców mleka z terenu gminy – Woj-
ciecha Rutkowskiego i  Tadeusza 

Kołodziejczyka. Poseł L. Ruszczyk 
w lakonicznym stylu podziękował 
pani wójt i radnym za umożliwianie 
mieszkańcom spotkań w  atmosfe-
rze życzliwości i kulturalnej zabawy. 
Stąd pomoc fi nansowa wspierająca 
cenne inicjatywy. Pani wójt Teresa 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
otwiera Festyn RodzinnyW akcji Stan Tutaj

Widownia dopisała
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Święto plonów 
w Myślakowicach
Zgodnie z wieloletnią tradycją, dożynki gminy Odrzywół tym razem odbyły się w 
Myślakowicach nad Pilicą 15 sierpnia w Święto Dziękczynienia. Uroczystość rozpo-
częła się mszą polową na boisku Środowiskowego Domu Samopomocy. Głównym 
celebrantem był ks. Waldemar Pawelec, proboszcz parafi i rzymskokatolickiej w 
Dowbyszu na Ukrainie, z którą gmina podtrzymuje kontakty wzajemnie pożyteczne.

Po nabożeństwie gości i miesz-
kańców powitał Wójt Gminy Ma-
rian Kmieciak. Wśród witanych go-
ści byli m.in.: poseł do Parlamentu 
Europejskiego dr Zbigniew Kuź-
miuk, posłowie Ziemi Radomskiej: 
Andrzej Kosztowniak i  Dariusz 
Bąk, radna Sejmiku Ewa Białecka, 
starosta przysuski Marian Niemir-
ski, burmistrz Przysuchy Tomasz 
Matlakiewicz oraz wójtowie gmin: 
Klwowa – Piotr Papis, Gielniowa – 
Władysław Czarnecki i Borkowic 
– Robert Fidos.

Wójt Marian Kmieciak szczegól-
ne podziękowanie i życzenia prze-
kazał rolnikom, ich rodzinom oraz 
instytucjom wspomagającym wieś 
w uzyskiwaniu dorodnych plonów. 
Z upoważnienia samorządu – po-
wiatowego i  gminnych – uczynił 
to starosta przysuski Marian Nie-
rmirski. 

Gospodarz dożynek Marian 
Kmieciak, zarządzający Gminą 
Odrzywół od 29 lat, dokonał też 
podsumowania rolniczego 2019 
roku. Uznał, że jest to dobry rok, 
z jednym ważnym wyjątkiem – po-
żarami lasów. Od 17 kwietna spło-
nęło na terenie gminy 125 hektarów 
lasu, głównie sosnowego. Jest to ol-
brzymia strata nie tylko dla właści-
cieli, ale też samorządowej gminy. 
Sama akcja gaśnicza kosztowała 
250 tys. zł, co odpowiada połowie 
wpływów z podatków. Ważnym za-
daniem jest wspieranie sprzętowe 
OSP. Straże dysponują 4. wozami 
bojowymi. Gmina zabiega o kup-
no nowego wozu bojowego marki 
,,Iveco” dla OSP Wysokin. Otrzy-
mała już promesę wartości 610 
tys. zł, co pozwoli na zakup wozu 
jeszcze w tym roku. Wystąpiła też 
do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i WFOŚiGW oraz 
do Lasów Państwowych o  środki 

konieczne m.in. na remont dróg 
zniszczonych dojazdami wozów 
strażackich do pożarów lasu oraz 
potrzebne na nowe nasadzenia 
drzewostanu z  uwzględnieniem 
dużego udziału drzew liściastych.

W zorganizowaniu po 4. latach 
dożynek znowu w Myślakowicach 
sprzyja działający tu w  budynku 
poszkolnym Środowiskowy Dom 
Samopomocy, z  którego terapii 
korzysta 30 osób. W  Odrzywole 
funkcjonuje placówka Senior+. 
Domy te są jednocześnie placów-
kami kultury. Działa też Klub Ma-
lucha. W tym roku zostanie ulep-
szona nawierzchnia 2,5 km dróg 
prowadzących do przysiółków, 
gdyż wszystkie drogi gminne są już 
wyasfaltowane. Gmina buduje też 
boiska sportowe, organizuje place 
zabaw i siłownie. – W ciągu dwóch 
lat przebudowaliśmy sieć wodo-
ciągową. Pobudowane zbiorniki 
zapewniają wodę dla sołectw nad-
pilicznych, lecz oszczędzanie wody 
nadal pozostaje ważnym zadaniem 
– dowodził wójt Marian Kmieciak.

Tradycyjnym elementem uroczy-
stości dożynkowych było wręczenie 
chleba upieczonego z tegorocznych 
plonów wójtowi Marianowi Kmie-
ciakowi i  przewodniczącemu RG 
Stanisławowi Gapysowi przez sta-
rostów dożynek – małżonków Bo-
żenę i Mariana Wielgusów z My-
ślakowic Kolonii. Prowadzą oni 
gospodarstwo rolne specjalizujące 
się w hodowli krów mlecznych. Po 
ceremonii dzielenia się chlebem 
odbył się akt przekazania dyplo-
mów i  upominków przodującym 
rolnikom. Poza starostami doży-
nek zostali uhonorowani: Józef 
Wielgus, Joanna Poetek, Damian 
Borowiecki, Dariusz Borowiecki 
i Bogdan Cegiełka.

Po części tradycyjnej rozpo-
częła się część ludowa. Swoje sto-
iska regionalne wystawiły KGW 
z  Kłonny i  Kamiennej Woli oraz 
Stowarzyszenie Wiejskie z Wyso-
kina i Cetnia. Na scenie wystąpiły 
zespoły ludowe z gminy Odrzywół: 
,,Przepióreczki”, ,,Piliczanie”, zespół 
Domu Wsparcia Senior w Odrzy-

Msza polowa w Myślakowicach Podczas nabożeństwa

wole i zespół ,,Znad Drzewiczki”. Po 
występach zespołów ludowych swój 
czas chętnie wykorzystali miłośnicy 
tańców ludowych: polek, oberków 
i mazurków opoczyńskich. Do tań-
ca przygrywała kapela ludowa Pań-
czaków z gminy Potworów. W kon-
kursie na najlepsze ,,wytańczenie” 
polki i oberka niezawodny był m.in. 
poseł Dariusz Bąk.

W  części piknikowej wystąpił 
Stanisław Tutaj, satyryk i parody-
sta. Publiczność doczekała się też 
wieczoru cygańskiego w wykona-
niu zespołu ,,Don Wasyl Junior”. 
Imprezę zakończyła zabawa tanecz-
na przy muzyce zespołu ,,VEGA” 
i pokaz sztucznych ogni.

Starostowie dożynek wręczają bochen chleba gospodarzom gminy

Śpiewają i tańczą „Przepióreczki”

Dzielenie się chlebem

Nagrodzeni rolnicy z honorującymi ich starostą M. Niemirskim i wójtem M. Kmieciakiem
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XX Dożynki Gminy Kozienice

Nieśmy plon 
w gospodarza dom...
Pogoda dopisała i uroczystości dożynkowe w Ryczywole odbyły się w pełnym słoń-
cu, przy bezchmurnym niebie. Po mszy świętej dziękczynnej za zbiory w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem św. Katarzyny, barwny korowód prowadzony przez 
orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach, przemaszerował na plac 
OSP w Ryczywole, gdzie odbyły się ofi cjalne uroczystości.

W atmosferę święta plonów wpro-
wadził Klub Seniora „Złota Jesień” 
z Kozienic, a na scenę zostali zapro-
szeni starostowie dożynek. W tym 
roku ta zaszczytna funkcja przypadła: 
Beacie Bienias-Mulazzani, sołtysce 
wsi Wilczkowice Górne i Leszkowi 
Matuszewskiemu, który przewodzi 
sołectwu Ryczywół, a także przewod-
niczy Wspólnocie Gruntowej.

Ofi cjalnego otwarcia Święta plo-
nów dokonali gospodarze gminy 
Kozienice: przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman i bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

– Patrząc na te dożynkowe wieńce, 
pełne kłosów zboża, musimy pamię-
tać o codziennym trudzie rolników – 
podkreślił w swym wystąpieniu bur-
mistrz. Gmina Kozienice jest gminą 
miejsko-wiejską i dlatego zawsze do-
ceniamy mieszkańców wsi i ich rolę 
w życiu naszej społeczności.

Zgodnie z  tradycją, starostowie 
dożynek przekazali na ręce gospo-
darzy gminy bochen chleba wy-
pieczony z  tegorocznych zbiorów 
z życzeniami – aby dzielili go spra-
wiedliwie…

Jak zawsze pięknym i wzrusza-
jącym momentem jest zwyczaj 

dzielenia chlebem z dożynkowym 
przesłaniem – aby go nigdy i niko-
mu nie brakowało.

Padło także ciepłych słów, wy-
razów uznania i podziękowań dla 
rolników od zaproszonych gości, 

także obecnych na dożynkach par-
lamentarzystów: posłów na Sejm 
RP Joanny Kluzik-Rostkowskiej, 
Dariusza Bąka, Anny Kwiecień, 
Andrzeja Kosztowniaka i Leszka 
Ruszczyka.

Święto plonów to również oka-
zja do odznaczenia wyróżniających 
się rolników z terenu gminy, także 
za aktywność społeczną w swoich 
środowiskach. W  tym roku Od-
znaką „Zasłużony dla Rolnictwa” 
przyznawaną przez Ministra Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi uhonoro-
wano: Renatą Telbusiewicz, Piotra 
Majewskiego i Michała Śmietankę.

Przed sceną ustawiono dożynko-
we wieńce, które oceniała komisja 
konkursowa.

Decyzją jury pod przewodnic-
twem zastępcy burmistrza Doroty 
Stępień, główną nagrodę zdobył 
wieniec przygotowany przez miesz-
kańców sołectwa Ryczywół, drugie 
miejsce przyznano sołectwu Sam-
wodzie, zaś równorzędne, trzecie 
nagrody otrzymały sołectwa: Brzeź-
nica, Chinów, Wola Chodkowska, 
Nowa Wieś i Stanisławice.

W konkursie na najpiękniejszy 
kosz warzyw i owoców wszystkie 
prezentacje zostały wyróżnione 
główną nagrodą. Kosze przygo-
towali działkowcy z  Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Dolin-
ka”, „Kamienny Potok” i  „Kata-
rzynka”.

Na placu OSP uwagę zwracały 
stoiska z regionalnymi potrawami 
przygotowanymi przez Koła Go-
spodyń Wiejskich, działających 
w  poszczególnych sołectwach. 
I właśnie te potrawy brały udział 
w dożynkowym konkursie. Trzeba 
przyznać, że komisja konkursowa 

Dożynkowy korowód

pod przewodnictwem zastępcy 
burmistrza Mirosława Pułkow-
skiego nie miała łatwego zadania. 
Ostatecznie pierwszą nagrodę za 
najlepszą potrawę zdobyło KGW 
z  Nowej Wsi za przygotowanie 
pysznych gołąbków. Drugie miejsce 
zajęły panie ze Świerży Górnych za 
smakowite pierogi, zaś trzecią loka-
tę uzyskał barszcz czerwony przy-
gotowany przez panie z Brzeźnicy. 
Wyróżnienie za kapustę dębową 
otrzymało Stowarzyszenie „No-
woczesna Gospodyni” oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Psarach za 
przygotowanie pierogów z dynią.

W tym roku oceniono także de-
sery. W tej kategorii wyróżnienie 
otrzymało KGW z Psar.

Doroczne święto rolników to 
również okazja do dobrej zabawy, 
a  także prezentacji lokalnych ze-
społów artystycznych. Zadbali o to 
organizatorzy XX Dożynek Gminy 
Kozienice, które w tym roku odby-
wały się w Ryczywole.

Na scenie wystąpił Zespół Relax 
z Kozienic i Zespół Ludowy Ska-
ryszewiaki oraz Artur Miedziński 
i Tadeusz Gieroń – Kozienicki Duet 
Akordeonowy ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kozienicach.

Nieco dalej od sceny, na przyko-
ścielnym placu, liczni widzowie z za-
interesowaniem obserwowali popisy 
kawalerzystów z 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki-Letnisko.

Gwiazdą wieczoru był radomski 
zespół Jagoda&Brylant, zaś amatorzy 
zabawy dożynkowej „pod chmurką” 
mogli bawić się do północy przy mu-
zyce zespołu Quatro Band.

 Bogdan Wyciszkiewicz

Cheerleaderki z Kozienic zebrały gorące brawa

Prezentacja dożynkowych wieńców Dzielenie chlebem… Burmistrz Piotr Kozłowski wśród mieszkańców gminy

Uroczystości dożynkowe zgromadziły wielu gości

Na scenie go-
spodarze gminy 
Kozienice (od 
lewej) prze-
wodniczący RM 
w Kozienicach 
Rafał Sucher-
man, burmistrz 
Piotr Kozłow-
ski, starosta 
dożynek Leszek 
Matuszewski 
i starościna 
Beata Bienias-
-Mulazzani
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Budżet Obywatelski 2020
Radom jako jedno z pierwszych miast wprowadził w 2013 roku budżet obywa-
telski, z realizacją złożonych projektów w roku następnym. Na początku była to 
kwota 3 mln zł. W tym roku osiągnęła już 5,8 mln. zł. Łącznie w ciągu tego okresu 
na fi nansowanie obywatelskich projektów przekazano już kwotę ponad 27 mln zł.

W tym roku zgłoszonych zostało 
ponad 150 projektów. W głosowa-
niu wzięło ponad 15 tysięcy osób, 
w tym ok. 11 tysięcy oddało swój 
głos przez internet. 

W sobotę, 17 sierpnia, w Muszli 
Koncertowej ogłoszono 32 zwy-
cięskie projekty w  czterech kate-
goriach. 

Do 50 tysięcy złotych, i powyżej 
400 tysięcy złotych.

W pierwszej kategorii – do 50 tys. 
zł – znalazło się 16 projektów. 

W  drugiej kategorii – w  prze-
dziale 50 – 400 tys. zł – wybrano 
11 projektów.

W trzeciej kategorii – powyżej 
400 tys. zł – wybrano 3 projekty. 

W kategorii projektów instytu-
cjonalnych – największą ilość gło-
sów otrzymały 2 projekty.

Budżet obywatelski to rodzaj 
konsultacji społecznych w sprawie 
wydatkowania części budżetu Gmi-
ny Miasta Radomia na wskazane 
przez mieszkańców naszego mia-

sta propozycje zadań o charakterze 
lokalnym, które mieszczą się w jej 
kompetencjach. W ramach budże-
tu obywatelskiego mieszkańcy po-
siadający czynne prawo wyborcze 
mogą włączyć się osobiście w wy-
bór inwestycji, jakie ich zdaniem 
powinny zostać zrealizowane w ra-

mach oddanej do ich dyspozycji 
części budżetu miasta.

Wybrane przez radomian w tym 
roku projekty dotyczą przede 
wszystkim ochrony zdrowia, w tym 
zajęć profi laktycznych, opieki nad 
zwierzętami, ekologii i organizacji 
wydarzeń kulturalnych.  JaL

Uhonorowanie autorów 
zwycięskich projektów

Ekspozycja projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego na rok 2019 
zgłoszonego przez ZSZ im Hubala w Radomiu pod tytułem „Radomianie 
poznają historię pierwszego partyzanta II wojny światowej”.

Brefi ng 
kandydatów lewicy

Pierwsi ujawnieni kandydaci na posłów z partii lewi-
cowych, którzy wystartują w październiku, w okręgu 
wyborczym z siedzibą w Radomiu, zorganizowali 
na Placu Corazziego briefi ng prasowy.

Liście przewodzi Patryk Fajdek 
(czwarty z prawej) zgłoszony przez 
„Wiosnę”. Pozycję nr 2 zajmuje Ire-
neusz Sitarski z SLD (drugi z pra-
wej), a  trzecie miejsce zajmuje 
nauczycielka Anna Prus, repre-

Nabór do 
Przyjaznego Domu
Trwa nabór osób chcących korzystać z oferty Dzien-
nego Domu Pomocy, który powstaje w DPS przy ulicy 
Wyścigowej. Projekt „Przyjazny Dom” jest współfi -
nansowany z funduszy unijnych. Miasto otrzymało na 
jego utworzenie i prowadzenie ponad milion złotych.

– Nowa placówka to kolejny ele-
ment rozwijanej w Radomiu polity-
ki wytchnieniowej. Przyjazny Dom 
będzie placówką dziennego pobytu 
dla osób niesamodzielnych, potrze-
bujących pomocy. Dzięki temu ich 
stali opiekunowie będą mieli czas 
dla siebie – tłumaczył wiceprezy-
dent Jerzy Zawodnik.

Oferta jest skierowana do 30 
osób zależnych oraz 15 faktycznych 
opiekunów. Uczestnikami projektu 
mogą być osoby starsze z niepeł-
nosprawnością oraz osoby starsze 
wymagające opieki lub wsparcia 
w związku z brakiem możliwości 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z  podstawowych 
czynności z dnia codziennego.

Uczestnicy projektu, w  okresie 
od 1 października 2019 roku do 
30 czerwca 2021 roku, od ponie-
działku do piątku, przez 8 godzin 
dziennie będą mieli zapewnioną 
bezpłatną opiekę i  posiłki. Będą 
też mogli uczestniczyć w zajęciach 
rehabilitacyjnych, informatycz-
nych, muzykoterapii, warsztatach 

rękodzieła artystycznego. Opieku-
nowie osób zależnych będą nato-
miast mogli korzystać z poradnic-
twa prawno-psychologicznego oraz 
wsparcia emocjonalnego i pomocy 
w sytuacjach kryzysowych.

Formularz zgłoszeniowy dot. 
uczestnictwa w projekcie wraz z za-
łącznikami można pobrać w wersji 
elektronicznej ze strony internetowej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu w za-
kładce „Dla mieszkańców” – „Sprawy 
społeczne” – „Zdrowie” – „Projekty 
Unijne” – „Przyjazny Dom” oraz 
w wersji papierowej w Biurze Pro-
jektu, znajdującego się w Urzędzie 
Miejskim w  Radomiu w  Wydziale 
Zdrowia i  Polityki Społecznej, ul. 
Żeromskiego 53, I piętro, pok. 177.

Wypełnione dokumenty należy 
złożyć za pośrednictwem poczty 
lub poczty kurierskiej pod adresem 
Biura Projektu, elektronicznie na 
e-mail: przyjaznydom@umradom.pl 
lub osobiście w Biurze Projektu od 
poniedziałku do piątku w godz. od 
7:30 do 15:30.

 UM Radom

zentantka Lewicy Razem (trzecia 
z  lewej). Na konferencji prasowej 
towarzyszyli im przedstawiciele 
partii lewicowych i być może ko-
lejni kandydaci na kandydatów do 
Sejmu RP.

Powstaje program 
wsparcia działkowców
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące 
wprowadzenia w mieście „Programu Wsparcia 
Radomskich Działkowców”. Zbieranie opinii 
zainteresowanych potrwa do 30 września.

– Ogrody działkowe to ważny ele-
ment zielonego krajobrazu miasta. 
To miejsca rekreacji i wypoczynku 
tysięcy radomian. Dlatego rozpo-
czynamy konsultacje i  wspólnie 

z samymi zainteresowanymi chce-
my opracować program wsparcia. 
Działkowcy borykają się czasem 
z prozaicznymi problemami, takimi 
jak np. brak odcinka wodociągu czy 

utwardzonego zjazdu. Chcemy 
pomagać im w rozwiązywaniu 
tego typu problemów – mówił 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

Formy przeprowadzenia 
konsultacji:

a) w formie elektronicznej po-
przez nadsyłanie opinii i propo-
zycji pod adresem: konsultacje@
umradom.pl, 

b) w  formie papierowej po-
przez odpowiedź na pytania 
zawarte w ankiecie, w czterech 
stałych punktach obsługujących 
konsultacje:

– Biuro Rady Miejskiej, 
ul. Moniuszki 9, 

– Biuro Obsługi Mieszkańca, 
ul. Kilińskiego 30, |

– Referat Komunikacji Spo-
łecznej (pok. 104) ul. Żerom-
skiego 53,

– Centrum Organizacji Poza-
rządowych, ul. Struga 1.

We wrześniu planowane są 
także spotkania konsultacyjne 
na terenie ogródków działko-
wych.

 UM Radom
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W 110-lecie 
pożarniczej 
służby

Rynek miejski Warki, poza ratuszem i pomnikiem Stefana Czarneckiego, zdobi 
siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, usytuowana na skarpie pilickiej. Budynek, 
wzniesiony w latach 60., spełniający okresowo także rolę domu kultury, został 
poddany rewitalizacji w czasie przygotowań do jubileuszu 100-lecia OSP.

Krótki rys historyczny straży 
ochotniczej przypomniał prezes 
OSP, dh Robert Jagiełło, podczas 
niedzielnych uroczystości już 
110-lecia. Początki straży ognio-
wej sięgają 1908 roku. Po wielkim 
pożarze w 1904 r., w którym ogień 
strawił większość drewnianej za-
budowy Warki, mieszkańcy roz-
poczęli zabiegi u władz carskich o 
pozwolenie na utworzenie straży 
pożarnej. Carscy urzędnicy, mając 
w pamięci skutki pożogi z 1904 r., 
nie sprzeciwili się inicjatywie. W 
1908 r. powstała więc Ochotnicza 
Straż Pożarna. Straż ochotnicza 
wpisała się pięknie w historię mia-
sta i gminy. Murowana remiza speł-
niała przez lata  rolę pomieszczeń 
domu kultury i biblioteki. A dobrze 
wyposażona, w ramach KSR-G jest 
najaktywniejszą na południowym 
Mazowszu jednostką ratowniczo– 
gaśniczą. Burmistrzowi Dariuszo-
wi Gizce i samorządowi Warki 

zawdzięczają warunki, w jakich 
działają. Ich marzeniem jest jednak 
pozyskanie ciężkiego nowoczesne-
go wozu ratowniczo-gaśniczego.

 Zorganizowanie na zabytkowym 
rynku apelu jubileuszowego po-
przedziła msza św. w intencji stra-
żaków w kościele pw. św. Mikołaja 
w Warce. Po nabożeństwie jubilaci 
ich goście przemaszerowali w ryt-
mie melodii orkiestry „Moderato” 
na rynek, gdzie dowódca uroczy-
stości dh. Grzegorz Wojciechowski 
złożył dh Zbigniewowi Gołąbkowi, 
wiceprezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, meldu-
nek o gotowości pododdziału po-
żarniczego do uroczystego apelu. 
Po wciągnięciu fl agi państwowej na 
maszt oraz powitaniu uczestników 
i odśpiewaniu hymnu, prowadzący 
uroczystości Andrzej Zaręba – dy-
rektor popularnego ,,Dworku na 
Długiej” – zapowiedział honoro-
wanie druhów-ochotników i osób 

Jeszcze Polska…

Uhonorowani
W niedzielnej uroczystości Jednostka OSP Warka i jej druhowie zostali uhono-
rowani odznaczeniami i wyróżnieniami. Decyzją Marszałka Jednostka została 
odznaczona Pamiątkowym Medalem PRO MASOVIA. Dyplomami pamiątkowymi 
przyznanymi przez Marszałka Adama Struzika zostali wyróżnieni druhowie: Ro-
bert Jagiełło, Marian Górski, Henryk Fudecki i Grzegorz Wojciechowski. Uchwałą 
Prezydium Zarządu Województwa Mazowieckiego ZOSP RP Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa – odznaczeni druhowie: Janusz Słoniewski, Ryszard 
Mołga i burmistrz Warki Dariusz Gizka. Srebrnym Medalem: Aneta Ścisłowska, 
Krzysztof Dyga i  Sławomir Nowocin, a Brązowym – prezes OSP Warka Robert 
Jagiełło, Marek Waś, Paweł Sulak, Paweł Wójcicki i Dariusz Kaczmarek. Medale 
za Zasługi dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu otrzymali: Sławomir 
Krawczyk i Marek Niedziałek, a odznakę Wzorowy Strażak Wiktoria Wołos 
i Karol Marek. Gratulacje i podziękowania pisemne przekazali też jubilatom 
goście: Wiceprezes dh Zbigniew Gołąbek, radny Sejmiku Leszek Przybytniak, 
Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Wichowski, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Władysław Piątkowski. Reprezentanci władz powiatu 
grójeckiego – Andrzej Zaręba i Jan Madej wręczyli m.in. grawerton z życzeniami 
podpisany przez starostów i przewodniczącego Rady Powiatu. Jubilaci odwza-
jemnili się zacnym gościom podziękowaniami, okolicznościowymi statuetkami 
i tradycyjnym poczęstunkiem.

Radny sejmiku Leszek Przybytniak i dh Zbigniew Gołąbek 
wręczają jubilatom marszałkowskie dyplomy

Gospodarze i goście w przerwie uroczystości

zasłużonych dla rozwoju ratownic-
twa, w tym zapobieganiu i gaszeniu 
pożarów. Najpierw dh Zbigniew 
Gołąbek, st. bryg. Jacek Wichow-
ski Komendant Powiatowy PSP i dh 
Władysław Piątkowski, prezes OSP 
powiatu grójeckiego, wręczyli Me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
przyznane przez Prezydium Zarzą-
du OW ZOSP RP woj. mazowiec-
kiego. Po tym akcie, dwaj ostatni 
prezesi wręczali Medal za Zasługi 
dla Oddziału Powiatowego OSP RP 
i odznakę „Strażak Wzorowy”.

 Ważnym momentem było prze-
kazanie prezesowi dh Robertowi Ja-
giełło Pamiątkowego Medalu PRO 
MASOVIA, przyznanego jednostce 
OSP Warka z okazji 110. rocznicy 
jej powołania. Inni druhowie otrzy-
mali marszałkowskie dyplomy. Aktu 
tego dokonali radny sejmiku Leszek 
Przybytniak i dh Zbigniew Gołąbek.

Wiele pochwał m.in. od radnego 
Leszka Przybytniaka, wiceprezesa 

OSP Mazowsza druha Zbigniewa 
Gołąbka, st. bryg. Jacka Wichow-
skiego i jubilatów otrzymał bur-
mistrz Dariusz Gizka. Patronuje 
on, także fi nansowo, 12 jednostkom 
OSP działającym w gminie Warka. 

Przyrzeka dalszą pomoc, w tym 
jubilatce z Warki, w której ochot-
niczą służbę pełni już piąte pokole-
nie mieszkańców tego zasłużonego 
historycznie miasta. 

 (M.K)

Goście obdarowani statuetkami strażaka w akcji

Prezes OSP Robert Jagiełło przyjmuje grawerton z życzeniami 
od przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Grójcu
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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

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

lub 604 195 537.



11WOKÓŁ NAS

Ponad 900 lat na pokładzie

Rankiem wychodzimy z Kołobrzegu i za główkami portu stawiamy żagle. 
Jacht przechyla się na burtę i raźno kroi lekko rozfalowane morze. Płynie-
my szybko, ponad 7 węzłów i – co najważniejsze – zgodnie z obranym kur-
sem na Ronne, stolicę Bornholmu. To pierwszy, najdłuższy etap rejsu że-
glarzy z radomskiego klubu „Korab”. Rejsu szczególnego w historii klubu.

Dlaczego szczególnego? Od 
kilku już lat, podczas klubowych 
morskich rejsów, żartobliwie ob-
liczaliśmy – ile to lat „płynie” na 
jachcie. Wyniki były różne – a  to 
blisko 70-tki, czasem więcej. Ale 
też różna była liczba załogantów. 
Wreszcie nasz kapitan Zygmunt 
Kędzierski postanowił: czarteruje-
my duży jacht, załoga liczy 12 osób, 
płyniemy wokół Bornholmu i taki 
rejs z  najstarszą załogą w  Polsce 
zgłaszamy do Biura Rekordów.

Załoga została skompletowana, po 
podliczeniu okazało się, że uczestni-
cy liczą w sumie 904 lata, a średnia 
wieku wynosi ponad 75 lat. Rozpię-
tość wiekowa jest spora. Najmłodszy 
uczestnik to 60-latek, zaś najstarszy 
liczy 88 lat. Ale to nic dziwnego. Ra-
domski Klub Żeglarski „Korab” to 
przecież najstarszy klub w Radomiu, 
który w tym roku obchodzi 57-lecie, 
a najstarsi członkowie bardzo dobrze 
pamiętają jego początki. Tym rejsem 
chcieliśmy także, chociażby symbo-
licznie, upamiętnić 80-tą rocznicę 
zakończenia wokółziemskiego rejsu 
przez pierwszego Polaka, patrona na-
szego Klubu – Władysława Wagnera. 
Słynny żeglarz był rodzinnie związa-
ny z regionem radomskim, a także – 
o czym pewnie niewielu wie – przez 
jakiś czas mieszkał w Radomiu. Pa-
tronat nad rejsem objął prezydent 
Radosław Witkowski.

Płyniemy jachtem „Th e Wind” 
typu Bavaria C 50. To duży, nowo-
czesny jacht, mierzący ponad 15 
metrów po pokładzie, który posiada 
ponad 130 metrów kw. żagla i może 
płynąć z 12-osobową załogą.

Pogoda sprzyja. Świeci słoń-
ce, wieje z korzystnego kierunku, 
jednak po południu wiatr powoli 
tężeje. Chwilami dochodzi do 6 
w skali Beauforta. Wschodni wiatr 
gna coraz większe fale, pogłębia się 
przechył jachtu. Płyniemy bardzo 
szybko, ponad 9 węzłów.

Na horyzoncie rysują się już ma-
sywne sylwetki pasażerskich pro-

mów, zmierzających do lub wypły-
wających z Ronne. Ruch jest tutaj 
duży, bowiem Ronne to największy 
port pasażerski na Bornholmie.

Niebawem kierujemy się już do 
portu i szukamy miejsca na postój. 
Do nabrzeża cumujemy około godz. 
18. Ponad 70 mil przepłynęliśmy 
w ciągu 10 godzin. Całkiem niezły 
wynik. Pora na kolację, odpoczy-
nek i spacer po mieście. A centrum 
miasta niedaleko, zaledwie kilkaset 
metrów od portu.

Prognoza pogody jest korzystna, 
w związku z czym decydujemy się nie 
tylko na rejs wokół Bornholmu, ale 
również odwiedzenie Simrishamn, 
turystycznej miejscowości i najwięk-
szego portu rybackiego w Szwecji. Po 
kilku godzinach spokojnej żeglugi 
cumujemy przy nabrzeżu rybackiego 
portu. Co prawda w pobliżu znajduje 
się marina, ale tam mogą cumować 
jednostki o mniejszym zanurzeniu 
niż nasz jacht.

Całe popołudnie możemy prze-
znaczyć na zwiedzanie. Sam port to 
spokojny, lekko senny zakątek, ale 
też spokój i cisza dominują w tym, 
liczącym niespełna 7 tys. miesz-
kańców, miasteczku. Odrestauro-
wane, kolorowe budynki sprawiają 
przyjemne wrażenie, zaś wartym 
odwiedzenia jest wiekowy kościół 
św. Mikołaja, o  którym pierwsze 
wzmianki pochodzą z XII wieku.

Wczesnym rankiem wychodzimy 
w morze z zamiarem dopłynięcia do 
Allinge na Bornholmie, już na pół-
nocno-wschodniej stronie wyspy. 
W trakcie rejsu czeka nas jednak 
atrakcja. Kilka mil od brzegu, w po-
bliżu widocznego zamku Hammer-
shus, stajemy w dryf i zarzucamy 
wędki. Rozpoczęło się polowanie 
na dorsze. I  trzeba przyznać, że 
owocne. Bezkonkurencyjny okazał 
się Janusz Dasiewicz, który wycią-
gnął kilka ładnych sztuk. Już wszy-
scy cieszą się na smaczną kolację.

Coraz silniejszy wiatr koryguje 
jednak nasze plany. Zamiast do 
ciasnego portu w Allinge płyniemy 
dalej, do Tejn, dużego rybackiego 
portu na Bornholmie. Tutaj są 
większe możliwości manewrowa-
nia. No i właśnie tutaj spróbowa-
liśmy, jak naprawdę smakuje ryba 
„prosto z morza”.

Przeciwny wiatr sprawił, że na 
Christianso musieliśmy płynąć na 
silniku. Na szczęście to niespełna 
17 mil. Ta wyspa, a właściwie cały 
malutki archipelag Erthomerne jest 
bardzo chętnie odwiedzana przez 
żeglarzy. Na dwóch skalistych wy-
sepkach Christianso i  Frederikso 
żyje niczym w skansenie około 100 
stałych mieszkańców, a wszystko, 
łącznie z  zabytkowymi budynka-
mi, znajduje się pod ochroną. Ślady 
dawnej twierdzy obronnej można 
podziwiać i dziś przemierzając obie 
wyspy. Nie zajmuje to dużo czasu, 
bowiem powierzchnia tych wysp 
połączonych mostem nie przekra-
cza 26 hektarów.

Na Christianso nie pozostajemy 
zbyt długo. Stawiamy żagle i  już 
przy bardzo korzystnym wietrze 
bierzemy kurs na Nexo, ostatni 
nasz port na Bornholmie. Nexo to 
miasto o  bogatej historii i  ważne 
centrum rybołówstwa i przemysłu 
rybnego. Połączenie promowe z Ko-
łobrzegiem ożywiło także turystykę. 
Trafi liśmy akurat na rozpoczynają-
cą się doroczną imprezę Baltic Jazz 
Regatta, żeglarskie regaty połączone 
z festiwalem jazzowym. Z tej okazji 
do portu przypłynęło z Polski kil-
ka jachtów, a my mieliśmy okazję 
uczestniczyć w  inauguracyjnym 
koncercie festiwalu. No i  ważny 
i  uroczysty akcent w  rejsie. Nasz 
główny kuk Gienek Bąk w  Nexo 
świętował urodziny. Stuknął mu 
siódmy „krzyżyk” a tym samym do 
średniego wieku załogi można było 
dopisać kolejny roczek.

Pobyt w  Nexo dostarczył dużo 
miłych wrażeń, ale pora już koń-
czyć rejs. Następnego dnia, o świ-
cie, wychodzimy z portu. Do Koło-
brzegu pozostało jeszcze 50 mil…

P.S. W Kołobrzegu sędzia Biura 
Rekordów potwierdziła stosow-
nym certyfi katem, że 12 żeglarzy 
z Radomskiego Klubu Żeglarskie-
go „Korab”, w rejsie wokół Born-
holmu, ustanowiło rekord Polski 
w  kategorii: najstarsza załoga 
pod względem średniego wieku 
żeglarzy. Radomska załoga liczyła 
łącznie 904 lata, zaś średnia wie-
ku wyniosła nieco powyżej 75 lat.

 Bogdan Wyciszkiewicz
Zdjęcia: Andrzej Kaczmarek i Autor

Załoga „The Wind” w komplecie: (od lewej) 
Antoni Rosner, Eugeniusz Bąk, Wacław Haber, Andrzej 
Łuczycki, Zbigniew Bobiński, Bogdan Wyciszkiewicz, 
Andrzej Burda, Lech Wiśniewski, Zygmunt Kędzierski, 
Janusz Dasiewicz, Andrzej Kaczmarek, Jerzy Reymond

Janusz Dasiewicz z okazałym dorszem

Urokliwy zakątek Simrishamn

W porcie Christianso
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 Zgodnie z tradycją, na dożynkach, gospodarze tego rolniczego święta 
dzielą chleb z mieszkańcami lokalnej społeczności. Uchwyciliśmy mo-
ment, kiedy burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski dzielił chleb 
z przybyłą na dożynki do Ryczywołu posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską. 
Wcześniej, w swym wystąpieniu przypomniał, że symboliczne dzielenie 
chlebem to także wyraz solidarności i wzajemnej pomocy... To naprawdę 
ważne przesłanie.

 Jarosław Tra-
czyk, dyrektor Wy-
działu Promocji, 
Kultury i  Sportu 
Urzędu Miejskiego 
w  Kozienicach, wie 
jak promować im-
prezy organizowane 
przez Urząd. Na XX 
Dożynkach Gmi-
ny Kozienice, które 
w  tym roku odbyły 
się w  Ryczywole, 
wystąpił w stroju lu-
dowym. Promocja 
tym większa bowiem 
wspomagała go tak-
że urocza Paulina. 
Gratulujemy pomy-
słu!

 W  upalny dzień, 
16 sierpnia, do „Pałacu 
pod Dębami” w Nowej 
Woli zajechali druho-
wie OSP z  Augustowa 
(gm. Grabów nad Pili-
cą). Nie była to jednak 
na szczęście sytuacja 
alarmowa i nie życzymy 
jej nikomu. Jednak po-
wód ich przyjazdu był 
niebagatelny. Obiecali 
przygotować na Festyn 
Rodzinny w  przypała-
cowym ogrodzie swoją 
słynną „grochówkę pro-
sto z kotła” i  słowa do-
trzymali. Kolejka usta-
wiła się momentalnie.

 O czym mogą rozmawiać na festynie poseł i radny – Leszek Ruszczyk 
z Pawłem Kacą? Prawdopodobnie, mimo zabawowej atmosfery, także 
o sprawach ważnych dla ubogiej w gleby dobrej klasy gminy Kazanów, 
w dodatku oddalonej od ważniejszych traktów komunikacyjnych. A mimo 
to, dzięki ludziom aktywnym, równającej do lepszych. Paweł, niegdyś 
strażak zawodowy w zawiślańskich Rykach, zainteresował tamtejszą OSM 
hodowcami bydła mlecznego znad Iłżanki. Podczas sierpniowego festynu, 
jako wiceprzewodniczący RG, znowu przekazywał najlepszym hodow-
com wyróżnienia przyznane przez OSM zza Wisły. A poseł Leszek Rusz-
czyk? Zabrakłoby palców nie tylko rąk do wyliczenia jego użytecznych 
uczynków.

 Szefowie jubilatki, 110-latki OSP z Warki, przekazali podczas niedzielnej uroczystości burmistrzowi 
Dariuszowi Gizce w dowód uznania miniaturkę wozu strażackiego kategorii ciężkiej. Gospodarz Warki, 
jako patron 12 OSP funkcjonujących w mieście i gminie, szybko się zrefl ektował w potrzebach jubilatki 
i rzekł. – Dostaniecie druhowie ciężki wóz bojowy już niedługo, w przyszłym roku. – Mamy już końcówkę 
sierpnia – skalkulowali w myślach szefowie leciwej jubilatki. I na prośbę burmistrza przenieśli miniaturkę 
chyba do siedziby UM. Na burmistrzowskim biurku to się chyba nie zmieści…

 Tradycyjne przesłanie starostów dożynek podczas przekazania chleba 
brzmi: „Gospodarzu dziel ten chleb sprawiedliwie, aby nie zabrakło go dla 
nikogo”. Powstaje jednak pytanie, czy w przypadku gospodarza Gminy 
Garbatka-Letnisko, w której wójtem jest kobieta, Teresa Fryszkiewicz, 
nie powinno ono brzmieć „Gospodyni”? Jakby na to jednak nie patrzeć, 
podczas Dożynek Gminno-Parafi alnych, wójt (nie wójcina) Teresa Frysz-
kiewicz wraz z radną Ireną Piechocińską podzieliły się sprawiedliwie. Dla 
innych również chleba starczyło.

PO(D)GL ĄDY

Łączy nas chleb...

Festynowe pogawędki

Gospodarzu, 
dziel sprawiedliwie

Na ludową 
nutę

Ciężkawa miniaturka

Druhowie z Augustowa 
i ich słynna grochówka


