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3,8 MLN ZŁ WSPARCIA 
NA PRZEBUDOWĘ 
DRÓG POWIATOWYCH

GRÓJEC

Dzięki wsparciu fi nansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego powiat grójecki przebudowuje 
w tym roku dwie drogi powiatowe – nr 1614W Trzylatków-Kozietuły oraz nr 1604W Szczęsna-Rożce. 
Projekty otrzymały dofi nansowanie kwocie ponad 3,8 mln zł w ramach instrumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Umowę w tej sprawie podpisali 
marszałek Adam Struzik oraz staro-
sta grójecki Krzysztof Ambroziak. 
W  spotkaniu towarzyszył mar-
szałkowi radny województwa ma-
zowieckiego Leszek Przybytniak, 
przewodniczący sejmikowej ko-
misji rolnictwa i terenów wiejskich.

 Marszałek Adam Struzik pod-
czas spotkania dotyczącego podpi-
sania umowy przypomniał, że w ra-
mach pilotażowego „Instrumentu 
zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowiec-
kiego” gminy i powiaty otrzyma-
ły wsparcie na realizację zadań 
wieloletnich, na drogi powiatowe 
i gminne, na edukację oraz kulturę. 
Samorząd przeznaczył na ten cel ze 
swojego budżetu w sumie ponad 57 
mln zł, z czego w tym roku przeka-
zanych zostanie blisko 30 mln zł.

Radny Leszek Przybytniak, na-
wiązując do przeszłości, powie-
dział, że zaangażowanie lokalnych 
samorządów w polepszaniu stanu 
dróg sięga okresu przedwojenne-
go. Jego dziadek Stefan jako soł-
tys w rodzinnej wsi, koordynował 
utwardzenie nawierzchni drogi, 
układając na niej bruk z  kamie-
ni zebranych z pól. Z kolei ojciec 
Tadeusz, w latach 70., miał udział 
w  nakładaniu warstwy asfaltu na 
ten bruk. 

Starosta grójecki Krzysztof Am-
broziak poinformował, że długość 
dróg powiatowych wynosi 60 km. 
Powołana komisja do oceny ich 
stanu dowodzi, że połowa wyma-
ga przebudowy, łącznie z  utwar-
dzeniem podłoża, gdyż drogami 
lokalnymi jeżdżą ciężarówki wy-
wożące owoce z grójeckich sadów 
i  dowożące je do pobudowanych 

w powiecie dużych przetwórni 
oraz dostarczające do gospo-
darstw sadowniczych materiały 
budowlane, sprzęt oraz środki 
służące nawożeniu i  ochronie 
sadów. Pomoc samorządów, 
szczególnie wojewódzkiego, 
uznał za szczególnie cenną, za 
co podziękował marszałkowi 
Adamowi Struzikowi, radnemu 
Leszkowi Przybytniakowi, który 
jako sadownik zna najlepiej po-
trzeby powiatu grójeckiego. Po-
dziękował też przedstawicielom 
samorządów gmin oraz angażu-
jących się w te przedsięwzięcia 
zrzeszeń i grup producenckich 
skupiających sadowników.

 Pierwsza inwestycja wspiera-
na fi nansowo przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
dotyczy przebudowy ponad 3,5 
kilometra drogi powiatowej nr 
1614W Trzylatków-Kozietuły. 
To droga o  znaczeniu ponad-
lokalnym, łącząc się z  droga-
mi wojewódzkimi, umożliwia 
mieszkańcom lepszą komunika-
cję z województwami mazowiec-
kim, łódzkim i  świętokrzyskim. 
Zapewnia także połączenie mię-
dzy gminami Belsk Duży, Błędów 
i  Mogielnica. Jej przebudowa 
wpłynie na podniesienie parame-
trów technicznych i użytkowych. 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1604W Szczęsna-Rożce doty-
czy odcinka o długości 2350 mb. 
Jest to droga o dużym znaczeniu 
ponadlokalnym. Przecinają się 
z nią najważniejsze arterie dro-
gowe, takie jak DK S7 czy DK 
nr 50. Ponadto droga łączy ze 
sobą gminy Grójec, Belsk Duży 
i Pniewy. 

Starosta Krzysztof Amroziak dziękował w Bikówku marszałkowi Adamowi 
Struzikowi i towarzyszącemu mu radnemu Leszkowi Przybytniakowi za wsparcie 
fi nansowe budowy ważnych odcinków dróg powiatowych

Leszek Przybytniak podczas rozmowy z marszałkiem Adamem Struzikiem 
w drodze do siedziby starostwa w Grójcu, gdzie nastąpiło podpisanie umowy 
o wsparciu fi nansowym budowy dwóch odcinków dróg powiatowych

Starosta 
Krzysztof 
Ambroziak 
i Marszałek 
Adam Struzik 
podpisują 
umowę 
o wsparciu 
fi nansowym 
budowy dróg 
powiatowych
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XIII Spotkanie 
z Piosenką 
Ludową

Nawet tzw. feralna trzynasta i wiele imprez kulturalno-rozrywkowych, organizo-
wanych w regionie radomskim w tym samym dniu, nie osłabiły zainteresowania 
dorocznym spotkaniem z Piosenką Ludową w Policznie. Zgodnie z zachęcaniem 
organizatorów uwidocznionym w zaproszeniu, można było na nim posłuchać pio-
senek, a także potańczyć w rytmach muzyki ludowej.

Tekstem piosenek i  rytmiczną 
muzyką w wykonaniu Krzysztofa 
Maślanka, Zespół Ludowy „So-
bótka” przekazał artystyczne prze-
słanie dwudziestce przybyłych na 
to spotkanie zespołów ludowych 
i kapel. Otwierająca doroczną im-
prezę Jolanta Kalinowska, dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w  Policznie (estrada została usy-
tuowana na placu szkolnym) pod-
kreśliła udział w  przygotowaniu 
spotkania wójta Tomasza Adam-
ca, doceniającego sprawy kultury 
w działalności samorządowej. – To 
on i jego wsparcie spowodowało, że 
dzisiejsze spotkanie ma taki, a nie 
inny kształt – powiedziała. 

Wójt Gminy Policzna Tomasz 
Adamiec zaczął krótkie wystąpienie 
żartobliwą uwagą, że nawet z racji 
wysokiej temperatury jego uczest-
nicy nie mogą liczyć na chłodne 
przyjęcie. Po czym serdecznie po-
witał uczestników festynu. Oznaj-
mił, że jest pod wrażeniem liczby 
zespołów przyjeżdżających corocz-
nie do Policzny. – Jesteście dla mło-
dego pokolenia świetnym przykła-
dem, jak można się integrować, 
bawiąc samego siebie, a przy oka-
zji inne osoby, w tym zaproszonych 
gości chętnie przybywających na 
spotkania z piosenką ludową. Przy 
okazji powitał zaproszonych gości: 
Waldemara Urbańskiego – wicesta-
rostę zwoleńskiego, zamieszkałego 
w  Czarnolesie Stanisława Barto-
siewicza – wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu w Zwoleniu, Arka-
diusza Sulimę – burmistrza Zwo-
lenia, Grzegorza Molendowskiego 
– wiceburmistrza, Pawła Sobieszka 
– przewodniczącego Rady Miej-
skiej w  Zwoleniu, zaprzyjaźnio-
nego z  gminą Edwarda Rybaka 
– przewodniczącego rady powiatu 
poprzedniej kadencji, Pawła Jędrę 
– przewodniczącego Rady Gminy 
Policzna, Teresę Marszałek – Se-
kretarza Gminy, Iwonę Olejarz – 
Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Policznie 
i gospodarza artystycznego – Ze-
spół Ludowy „Sobótka” z jego sze-
fową Stanisławą Baran. Zakończył 
życzeniem wspanialej zabawy… 
dopóki siły pozwolą.

 Stanisława Baran też powitała 
przedstawicieli klubów, zespołów 
ludowych i  kapel oraz wymie-
nionych już gości, po czym wraz 
z  innymi członkiniami zespołu 
wręczyła zielone krzewy w wazo-
nach obecnym przedstawicielom 
samorządu gminy za pomoc przy-
czyniającą się do sukcesów od-
noszonych przez „Sobótkę”. Pani 
dyrektor Jolancie Kalinowskiej za 

życzliwe udostępnianie placu szkol-
nego; Jadzi Wrochnie z podzięko-
waniem za wszystko, bo sygnalizuje 
o przejście na emeryturę – wymie-
niała. – Jadziu, wierzę, że powrócisz 

„Sobótka”, jak czynią doświadczeni artyści, zaprezentowała program sierpniowego spotkania 
z piosenką ludową odśpiewanym tekstem piosenki i melodią

Co miał na sercu wójt, powiedział w powitalnym wystąpieniu

do „Sobótki”. Pani Jadzia odrzekła, 
że wszystko przemyśli i poukłada 
z korzyścią dla „Sobótki”.

Najświeższe osiągnięcia działają-
cego od 17 lat Zespołu Ludowego 

„Sobótka” to zwycięstwo w  XXV 
Festiwalu Folkloru im. Józefa 
Myszki w Iłży i otrzymanie nagrody 
specjalnej wręczonej na nim przez 
Marka Suskiego, sekretarza stanu 

w Urzędzie Premiera RP. „Sobótka” 
uczestniczyła też w  prestiżowym 
programie TVP Karola Okrasy.

Duże oklaski otrzymała „Sobót-
ka” za artystyczną formułę powi-
tania uczestników XIII Spotkania 
z  Piosenką Ludową oraz utwory 
„Pogodny poranek” i „W niedzielę 
rano”. Brawami nagradzała widow-
nia wszystkie występujące zespoły 
i solistkę Joannę Tęczę ze Zwole-
nia. Prezentujący się artystycznie 
otrzymywali dyplomy uznania 
i użyteczne upominki. Każdy sta-
rał się przedstawić nowe piosen-
ki i  ich aranżacje. Występowały 
m.in. zespoły: „Wrzos” z Garbat-
ki, „Pogodna Jesień” ze Zwolenia, 
„Kontrast” z Pionek, „Raz na lu-
dowo” z gm. Jastrzębia, „Relaks” 
z Kozienic, Klub Seniora z Rado-
mia, „Półborzanki” z Augustowa, 
„Kazanowianki znad Iłżanki”, 
KGW „Pakosław” oraz „Królew-
skie Źródła” z  Jedlni. Występom 
towarzyszyły tańce i śpiewy przed 
sceną. I serdeczne pożegnania. Do 
zobaczenia za rok.  

 (M.K.)

Goście mieli sobie wiele do powiedzeni jeszcze przed otwarciem spotkania

Co mieli do przekazania gospodarze, powiedzieli w kolejności: dyrektor szkoły Jolanta 
Kalinowska, wójt Tomasz Adamiec, Stanisława Baran (z prawej) i Jadwiga Wrochna Taneczne wywijasy przed sceną 

Występ Zespołu „Królewskie Źródła” z Jedlni

Honorowanie KGW „Pakosław”
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Jubileusz druhów 
i piknik w „Ogrodach 
Królowej Bony”

Zeszły rok upłynął nam pod znakiem 100-lecia, nie tylko odzyskania niepodległości, ale również rocznic po-
wstania różnych instytucji, w tym drużyn OSP. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Goszczyna świętowali 
jednak dopiero w tym roku, i nie 100-lecie, ale o dziesięć lat więcej. Mają dziś 110 lat.

Jednostka powstała w 1909 roku 
z inicjatywy ks. proboszcza Stefana 
Roguskiego, tuż po objęciu przez 
niego parafi i w 1906 roku, na ba-
zie istniejącej już wcześniej Samo-
obrony Pożarnicze,j posiadającej 
drewnianą szopę stojącą na rynku. 
Jej pierwszym prezesem został wła-
ściciel majątku Kozietuły, Marcin 
Leszczyński. 

Uroczystość obchodów tego 
wspaniałego jubileuszu rozpoczę-
to mszą św. w  kościele parafi al-
nym pw. św. Michała Archanioła 
w Goszczynie, celebrowaną przez 
ks. proboszcza Arkadiusza Wikto-
rowicza. Po mszy, na placu przed 
remizą, w  obecności wszystkich 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP, 
przybyłych nie tylko z terenu gmi-
ny Goszczyn, ale również i ościen-
nych gmin, jednostka w Goszczynie 

Goszczyn i  folwark Bądków, gdzie 
założyła królewską plantację drzew 
owocowych. Jak widać, tradycja sa-
downicza przetrwała do dziś. 

Na estradzie pojawiła się or-
kiestra OSP z  Olszowej, zespoły 
„Bene” i „Commodore”, dziecięcy 
teatr „Maska” oraz gwiazda wieczo-
ru, Zenek Martyniuk. 

Piękna, a  momentami wręcz 
uciążliwa dla stojących na skąpa-
nym w  słońcu placu apelowym 
przed remizą OSP strażaków, po-
goda nie zawiodła organizatorów 
ani uczestników festynu. Zabawa 
trwała do późnych godzin.

Organizatorami uroczystości ju-
bileuszowej i „Pikniku Gminnego” 
był Urząd Gminy w  Goszczynie 
i Zarząd OSP Goszczyn.

 JaL

Druhowie OSP Goszczyn odznaczeni medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
(złoty medal) Krzysztof Wójcik, Rafał Kudlak, Bogusław Kurman i Arkadiusz 
Komorowski; 
(brązowy medal) Piotr Sijka, Paweł Trześniewski, Marek Jakubczak, Michał 
Kot, Krzysztof Dąbrowski, Ernest Głogowski i Adam Pietrusiński.
Druhowie odznaczeni medalem „Za Zasługi dla Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP”: Henryk Kostrzewski, Maksymilian Pietrusiński i Piotr 
Czubak.
Druhowie odznaczeni odznaką „Strażak Wzorowy”:
Agata Kudlak, Patrycja Szymanek-Pietrusińska i Marcin Kostrzewski.
Druhowie odznaczeni odznaką „Za wysługę lat”:
(60 lat) Władysław Wierzbicki, (50 lat) Adam Moranowicz, (40 lat) Grzegorz 
Trzaska, Stanisław Krajewski i Jacek Dziuba, (35 lat) Maksymilian Pietrusiń-
ski, Henryk Kostrzewski, Wojciech Pępkiewicz i Zbigniew Rożek, (30 lat) Piotr 
Czubak, Arkadiusz Komorowski, Rafał Kudlak, Adam Pietrusiński, Jan Smo-
laga, Mieczysław Klaus, Zygmunt Kociszewski i Krzysztof Orzechowski, (25 
lat) Wójcik Krzysztof , Bogusław Kurman i Adam Smolaga, (10 lat) Krzysztof 
Dąbrowski, Ernest Głogowski, Marek Jakubczak, Michał Kot, Rafał Krajewski, 
Michał Moranowicz, Piotr Sijka, Mariusz Wójcik i Marcin Rożek, (5 lat) Patryk 
Pietrusiński, Maria Dziuba, Aleksandra Gąsiorowska, Łukasz Jakubczak, 
Hubert Komorowski, Karolina Tkaczyk i Grzegorz Trzaska. 
Ponadto dyplomy uznania otrzymali druhowie: Henryk Kostrzewski, Wła-
dysław Wierzbicki, Maksymilian Pietrusiński, Jacek Dziuba, Piotr Czubak, 
Krzysztof Wójcik, Renata Klaus, Bogusław Kurman i Krzysztof Dąbrowski. 

Druhowie na placu przed remizą

otrzymała sztandar, a wyróżniający 
się druhowie nagrodzeni zostali 
medalami „Zasłużony dla Pożar-
nictwa” i  odznaką „Wzorowego 

Strażaka”. Również nowy sztandar 
udekorowany został „Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP”. 

– Panie Prezesie, panie Komen-
dancie, druhny i druhowie strażacy. 
Z całego serca gorąco wam dziękuję 
jako współmieszkaniec tej miejsco-
wości i  gminy – powiedział wójt 
gminy Goszczyn Waldemar Kop-
czyński. – Dzięki Wam czuję się 
bardzo bezpiecznie i za to składam 
Wam serdeczne podziękowanie. 

Ukoronowaniem 110. rocznicy 
był Piknik Gminny w  „Ogrodach 
Królowej Bony”. Nazwa festynu nie 
jest przypadkowa, ponieważ królowa 

Wójt gminy Goszczyn Waldemar Kopczyński i przybyli na uroczystość goście 
na stojąco oddali honor druhom-strażakom

Bona znana była z wielkiego zami-
łowania do ogrodnictwa, a w 1537 r. 
otrzymała w  posiadanie starostwo 

Zespół „Bene” wprowadził w festyn 
włoski klimat godny Włoszki, królowej Bony

 Zenon Martyniuk jak zwykle niezawodny, 
tak jak tłum przybyły na festyn

Maksymilian Pietrusiński, prezes OSP w Goszczynie, przybliżył w zarysie historię jednostki

Nie tylko pod estradą, ale i na całym rynku brakowało miejsc
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NOWY PROJEKT 
EDUKACYJNY 
W JASTRZĘBI

Gmina Jastrzębia otrzymała dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 
regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 
Edukacja Ogólna na realizację następujących projektów:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 do 30.06.2021 roku.
Dofi nansowanie na realizację projektów: 1 572 248,98 zł
Całkowita wartość projektów: 1 666 219,98 zł.

 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów” 
 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”
 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”
 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”
 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska” 
 „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje.

Celem projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów 
oraz wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy. Projekty realizowane będą z uwzględnieniem indywidual-
nego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi.

W  dniu 27 sierpnia, wspólnie 
z panią skarbnik Renatą Pożycz-
ką, podpisaliśmy umowy w Ma-
zowieckiej Jednostce Wdrażania 
Programów Unijnych na reali-
zację projektów polegających na 
organizacji dodatkowych zajęć 
w  szkołach na terenie gminy 
Jastrzębia. Zajęcia odbywać się 
będą przez dwa lata we wszyst-
kich placówkach szkolnych, pod-
ległych gminie. Cieszę się bardzo, 
że pozyskaliśmy tak duże środki 
fi nansowe, które przeznaczone 

zostaną na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Jestem prze-
konany, że nasza oferta edukacyjna stała się bardzo atrakcyjna. Poza 
dodatkowymi zajęciami, na uczniów czekają wycieczki, a zakupione 
pomoce naukowe ułatwią i uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

– Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
– Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
– Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

– Koło zainteresowań z matematyki
– Koło zainteresowań z geografi i
– Koło zainteresowań z chemii
– Koło zainteresowań z fi zyki
– Koło zainteresowań przyrody
– Artystyczne koło zainteresowań 
– Koło szachowe.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fi zyki
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 
– Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Zajęcia logopedyczne.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

– Zajęcia kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego 
uczenia się i zapamiętywania 
– Zajęcia przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej
– Zajęcia z robotyki.

WYJAZDY EDUKACYJNE:

– Wycieczki edukacyjne i wizyty studyjne.

Uczniowie ZSP w Jastrzębi przez dwa lata będą uczestniczyć w unijnym projekcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

Szkoła podstawowa w Mąkosach Starych

Szkoła w Bartodziejach – najmniejsza w gminie Jastrzębia 
realizować będzie projekt o wartości ponad 170 tys. zł

Szkoła w Lesiowie

Każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt techno-
logii informacyjno-komunikacyjnej, w pracowniach 
matematycznych, chemicznych, biologicznych, infor-
matycznych, geografi cznych i przyrodniczych w po-
staci tabletów, laptopów oraz tablic interaktywnych 
z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Zaku-
pione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć z języków obcych, kół zainteresowań i warszta-
tów (m.in. zestawy do eksperymentów, magnetycz-
ne puzzle, dysk optyczny z akcesoriami, siatki brył 
geometrycznych, kreatywne zestawy warsztatowe, 
drewniane stemple emocji, słuchawki akustyczne, 
spirometr, deszczomierz, multimedialny atlas geo-
grafi czny, itp.
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Hucznie i gwarnie 
na dożynkach 
w Wierzbicy

Niewiele już zostało z dożynkowych tradycji. Pozostały jednak te najważniejsze. Wieńce i barwny 
korowód, starostowie z bochnem chleba i msza dziękczynna w intencji rolników. Pozostała również 
radość z zebranych plonów i zabawa.

Zgodnie też z  tą tradycją, po 
mszy dziękczynnej w intencji rol-
ników, odprawionej w  kościele 
parafialnym, ulicami Wierzbicy 
przemaszerował na stadion barwny 
korowód wieńcowy poprzedzany 
licznymi, równie barwnymi, pocz-
tami sztandarowymi druhów OSP.

Tutaj, po ustawieniu trzynastu 
wspaniałych wieńców, przygotowa-
nych przez poszczególne sołectwa, 
starostowie: Anna Kopycka z Dą-
brówki Warszawskiej i  Mirosław 
Gołda z Błędowa, przekazali na ręce 
wójta gminy Wierzbica, Zdzisława 
Duliasa, dożynkowy bochen chleba 
wypieczony z tegorocznych zbóż.

– Gospodarzu, na twe ręce, dziś 
składamy żniwne wieńce. Bochen 
chleba przyjmij dostojnie. Między 
wszystkich podziel hojnie. Bochen 
chleba z pól zebrany, z naszej ziemi 
ukochanej. Z pracy rąk i z serc wy-
rosły. Najwspanialszy chleb polski 
– powiedzieli starostowie. 

Przyjmując ten świąteczny dar 
wójt Zdzisław Dulias wygłosił tra-
dycyjne podziękowanie.

– Przyjmuję ten bochen chleba 
jako dar pracy wszystkich rolników 
i przyrzekam, że będziemy go dzie-
lić sprawiedliwie, tak aby nikomu 
nie zabrakło. 

Tegoroczne dożynki wypadły 
w dniu 1 września, w 80. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej, 
co podkreślił wójt Dulias, prosząc 
wszystkich o uczczenie chwilą ciszy 
ofi ar niemieckiej agresji. 

Kierując słowa podziękowania 
do rolników wójt Dulias powiedział 
między innymi:

– Dożynkowe święto to tra-
dycja naszej ziemi. (...) Mamy 
okazję podziękować rolnikom za 
trud i znój ich codziennej pracy. 
To przecież dzięki nim powstaje 
taka więź solidarności i  głęboki 
szacunek do pracy i  chleba. (...) 
Rzadko się zdarza rok, w którym 
pogoda sprzyjałaby rolnikom. 
Ten rok, to kolejny rok trudny. 
To rok, w którym z utęsknieniem 
spoglądaliśmy wszyscy w rozpalo-
ne niebo, tak jak dzisiaj, i czeka-
liśmy na upragniony deszcz. (...) 
Długotrwała susza spowodowała 
w  wielu gospodarstwach znacz-
ne szkody. Skutki ewentualnego 
nieurodzaju odczujemy wszyscy, 
bo rolnictwo to najpoważniejszy 
dział gospodarki i najważniejszy 
czynnik rozwoju naszego regionu, 
a jednocześnie wzrostu konkuren-
cyjności. Tak jak zawsze, tak jak 
dawniej, jak i  dziś, wysiłki te są 
ważne dla nas wszystkich, bo przy-
pominają nam, że dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie trafi a na 

nasze stoły w domach polski chleb. 
Wielu ludziom trudno jest docenić 
pracę rolnika. Zapominają, że bez-
pieczeństwo człowieka, to przede 

wszystkim bezpieczeństwo żywno-
ściowe, a trud rolnika to podstawa 
egzystencji ludzkiej i nic nie jest 
w stanie tego przekreślić. Dożynki 

starosta powiatu radomskiego, 
Zbigniew Gołąbek wiceprezes WZ 
OSP RP, Robert Dobosz przewod-
niczący Mazowieckiej Izby Rolni-
czej i wielu innych.

Po tej tradycyjnej i  ofi cjalnej 
części przyszedł czas na zabawę. 
Odwieczną tradycją święta plonów 
jest „obśpiewanie wieńców”, co 
z wdziękiem uczyniły śpiewaczki 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Wy-
stąpiły panie z KGW w Łączanach, 
Ługach, Dąbrówce Warszawskiej, 
Reczkowie, Wierzbicy, Rudy Wiel-
kiej, Zalesic, Polan i  Pomorzan. 
Każdy z  zespołów nagrodzony 
został upominkiem wręczonym 
przez wójta Zdzisława Duliasa 

W korowodzie dożynkowym maszerują: (od lewej) wójt Zdzisław Dulias, minister Woj-
ciech Skurkiewicz, radna Agnieszka Górska i sekretarz gminy Renata Leśniewska

– Przyrzekam, że będziemy go dzielić sprawiedliwie, 
tak aby nikomu nie zabrakło – powiedział wójt Zdzisław Dulias

Poczty sztandarowe druhów OSP z Gminy Wierzbica Wspaniałe i rozmaite w kształcie wieńce stanęły na honorowym miejscu

to najlepszy moment aby przypo-
mnieć o wartości chleba. Podzie-
liliśmy się pięknym dożynkowym 
chlebem. Powinniśmy przez cały 

rok pamiętać, aby dzielić się 
z tymi, którzy tego chleba potrze-
bują. Niech wspólnota chleba po-
woduje abyśmy zawsze solidarnie 
potrafi li sobie pomagać i jednoczy 
nas wokół wszystkich spraw na-
szej ojczyzny. Niech przypomina 
jak wiele zawdzięczamy tej naszej 
polskiej ziemi i jak bardzo ona nas 
potrzebuje. Drodzy rolnicy! Życzę 
wam i  wszystkim mieszkańcom, 
aby nigdy nikomu nie zabrakło 
chleba na naszych stołach. Niech 
dzisiejszy dzień będzie dniem 
wdzięczności, solidarności i  do-
brej zabawy. Za ten wspaniały dar 
waszych rąk, za ten trud codzien-
nego znoju, za wasze owoce cięż-
kiej, mozolnej pracy chcę wam, tak 
zwyczajnie, po prostu, powiedzieć 
jedno słowo – dziękuję!

Do podziękowań dla rolników 
przyłączyli się również licznie 
przybyli licznie na uroczystość 
parlamentarzyści i  samorządow-
cy, wśród których byli: Wojciech 
Skurkiewicz, wiceminister MON, 
Kamila Żak-Skrzeczyńska repre-
zentująca wicemarszałka Rafała 
Rajkowskiego, Agnieszka Górska 
radna sejmiku, Waldemar Trelka Wśród gości parlamentarzyści i samorządowcy
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i  Kazimierza Szczęsnego, prze-
wodniczącego RG.

Po występach ludowych przy-
szedł czas na występ zespołu cy-
gańskiego ROMANO DŻI, S.O.S 
ABBA COVER SHOW, VERDIS 
i  POZYTYWNIE NAKRĘCENI. 
Najserdeczniejsze jednak okla-
ski zyskał rodzimy zespół JUST 
IN CASE w składzie: Julia Ziętek 
(wokal), Malwina Jaworska (bas), 
Krzysztof Chodacki (gitara) i Ma-
ciej Pawlak (perkusja). 

Liczne stoiska sołectw i KGW za-
chęcały do posilenia się regionalny-
mi potrawami, a wesołe miasteczko 
i stragany z zabawkami przyciągało 
oko najmłodszych uczestników fe-
stynu.

Podczas Dożynek prowadzona 
była również zbiórka pieniędzy na 
operację dla Olafa Wójcickiego, 
u którego stwierdzono hemimelię 
strzałkową i  inne wady kostno-
-stawowe.

Organizatorem Dożynek Gmin-
nych był Urząd Gminy w Wierzbicy 
przy wsparciu fi nansowym Samo-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego. Pod estradą widzów nie brakło

Rolnicy usłyszeli w dniu święta plonów wiele gorących słów podziękowania

Pamiątkowe zdjęcie z paniami z KGW Ługi (Kolonia Wierzbica)

Zespół Romano Dżi poderwał do tańca nawet najbardziej opornych Julia Ziętek z zespołem JUST IN CASE

Chór śpiewaczy KGW z Łączan 

Nie było „dech”, ale tańczyć wszędzie można
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Potrzebna zmiana na lepsze...
Przed nami wybory... Chyba nie ma tak gorącego i nerwowego zarazem 
czasu w życiu politycznym, jak najbliższe kilka tygodni – podejmiemy 
decyzję, kto przez najbliższe 4 lata będzie gospodarzem w naszym kraju. 
Zdecydujemy, czy chcemy żyć w państwie o demokratycznych strukturach 
władzy i sposobie rządzenia, czy damy przyzwolenie na kolejne lata 
tzw. dobrej zmianie.

Na jednym ze spotkań, gdy za-
proponowaliśmy dyskusję, jak bar-
dzo oddalamy się w Polsce od rzą-
dów prawa – usłyszeliśmy: – Stulcie 
się i patrzcie z boku. Was już nikt 
nie słucha. Wasz czas minął bez-
powrotnie!

Czy przy takiej postawie i argu-
mentach można rzeczowo dyskuto-
wać? Chyba jeszcze nigdy w naszej 
historii rządzące ugrupowanie nie 
doprowadziło do tak głębokiego 
podziału społeczeństwa. Z  prze-
rażeniem wielu z  nas stwierdza, 
że żyjemy wprawdzie pod jednym 
dachem, ale w dwóch nienawidzą-
cych się Polskach. Państwo, w któ-
rym ten drugi, gorszy sort czuje 
się na każdym kroku upokarzany, 
w którym stosowany jest politycz-
ny apartheid. A najgorsze jest to, że 
rządzący bazują na nieświadomości 
swojego elektoratu i wcale się nie 
wstydzą kupować jego zaufania...

Nie ulegajmy emocjom...

Błogosławiony Jan Paweł II po-
wiedział kiedyś: „Bywa nieraz, że 

stajemy w  obliczu prawd, wobec 
których brakuje słów..."

Nic tak nie wzbudza emocji 
w społeczeństwie, jak polityka. 

Jesień kojarzy się z  robieniem 
porządków, nie tylko w szafi e. Za-
pewne marzeniem jest, aby nasze 
wybory dokonywane były w spo-
sób dojrzały i  odpowiedzialny; 
abyśmy przy urnach dali wyraz 
swym dążeniom i  marzeniom 
wyciszając emocje, wsłuchując 
się bardziej w to, „co pomyśli gło-
wa”. Dokonajmy podsumowań: co 
udało się wykonać przez ostatnie 
lata, a co mamy przed sobą. Czy 
dotychczasowy rząd należycie dbał 
o edukację, szkoły, służbę zdrowia, 
o rozwijanie kultury, zbudował 100 
tys. mieszkań? Czy rozwój infra-
struktury nie budził zastrzeżeń? 
Eksperci twierdzą, że bilans jest 
zdecydowanie negatywny, choć 
mamy doskonałą koniunkturę 
w europejskiej i światowej gospo-
darce. O polityce zagranicznej na-
wet nie warto wspominać. Podob-

nie do sytuacji w kraju, również na 
międzynarodowym forum udało 
nam się skłócić niemal ze wszyst-
kimi. W tej sytuacji tylko socjal-
ne rozdawnictwo rządzącej partii 
utrzymuje jej wysokie notowania. 
Każdy więc, przed pójściem do 
lokalu wyborczego, musi we wła-
snym zakresie zrobić taki osobisty 
rachunek sumienia i odpowiedzieć 
sobie na pytanie – czy warto za-
przedać duszę i bezkrytycznie po-
pierać partię, która prze do władzy 
dyktatorskiej? Która opanowała już 
niemal wszystkie szczeble zarzą-
dzania państwem, a ostatni bastion 
demokracji – sądy i samorządy też 
już są bardzo zagrożone.

Rozpoczął się rok szkolny. Fan-
tastycznie, precyzyjnie zaplanowa-
na reforma oświaty doprowadziła 
do niespotykanego chaosu orga-
nizacyjnego, a  już dzisiaj można 
mówić o  katastrofalnym obniże-
niu poziomu nauczania. Przypo-
mnijmy tylko, że tak krytykowane 
gimnazja wyniosły polskie szkoły 
do czołowej trójki w Europie pod 

tym względem. Teraz wprowadza-
my system, który – co tu owijać 
w bawełnę – cofa naszą szkołę do 
czasów PRL-u. 

Jakie mamy szpitale, każdy wi-
dzi, a  raczej odczuwa na własnej 
skórze, jeżeli tylko jest zmuszony 
do korzystania z usług tzw. placó-
wek zdrowia. Tu również wprowa-
dzono „system”, który miał wypro-
wadzić lecznice na prostą. Niestety, 
zrobiła się jeszcze większa krzywa, 
co oznacza, że zadłużenie rośnie 
w zastraszającym tempie, a jakość 
usług spada. Właściwie wszystkie 
szpitale powinny ogłosić bankruc-
two. Miały się też skrócić kolejki 
do lekarzy specjalistów. Przeciętny 
obywatel musi niestety zdać się na 
łaskę i niełaskę z zawałem serca, 
poparzeniem trzeciego stopnia, 
gorączką 40 st. C na SOR i  po-
malutku czekać przez kilkanaście 
godzin, zanim ktoś się nim zain-
teresuje, co odczułem na własnym 
przykładzie. Taką służbę zdrowia 
proponuje nam dzisiaj PiS.

Oczywiście trudno będzie 
w  przedwyborczym szumie od-
dzielić prawdę od propagandowe-
go bełkotu. W  tym przedwybor-
czym rachunku sumienia warto 
po prostu spojrzeć, co wokół nas 
powstało nowego, jak się zmieniło 
nasze otoczenie i co tak naprawdę 
zrobiliśmy z naszą wspólnotą (nie 

tą wyimaginowaną, ale rzeczywi-
stą). Jest wiele przykładów świad-
czących o tym, że „dobra zmiana” 
nie potrafi  zarządzać naszą lokalną 
ojczyzną. Zajmując się polityką za-
tracają możliwość gospodarskiego 
patrzenia na lokalne potrzeby.

Zasada fair play

Wybory 13 października będą 
więc okazją do społecznej wery-
fi kacji działań władzy i do oceny 
pretendujących do ich zmiany. Przy 
tej okazji chcemy przypomnieć 
o pięknej zasadzie fair play. Warto 
wiedzieć, że pierwszy raz użył tego 
pojęcia William Shakespeare w jed-
nym ze swoich dramatów. W poli-
tyce, niestety, odwrotnie niż w spo-
rcie, nie chodzi o  przyjemność 
płynącą z rywalizacji i możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności, 
tylko wyłącznie o miejsce na po-
dium i  nagrodę z  tym związaną. 
Przy czym w  wielu przypadkach 
walczący zapominają o  uczciwej 
rywalizacji i dlaczego ubiegają się 
o najwyższe zaszczyty władzy. 

Partykularne, partyjne interesy 
przesłaniają ludziom oczy. Coraz 
częściej też zdarza się, że pierwszopla-
nowe staje się zaspokojenie własnych 
ambicji. Nie chodzi im o dobro ogółu, 
lecz zaślepieni żądzą władzy zrobią 
wszystko, aby ją zdobyć.

 Leszek Przybytniak 
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Dożynki bogate 
w przeżycia
Tegoroczne Dożynki Gminy Kowala były bogate w tra-
dycyjne obrzędy, obsadę artystyczną i rzeszę uczest-
ników. Nawet na przygotowanych na tę okoliczność 
parkingach zabrakło miejsca. Dożynki rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. Świętego Wojciecha, odprawio-
ną przez ks. Piotra Borciucha z udziałem innych księży, 
ministrantów, z uwzględnieniem tradycyjnego polskie-
go obrzędu dożynkowego.

Po nabożeństwie, realizowano ob-
rzędowy program na stadionie spor-
towym i w jego sąsiedztwie. Mimo 
pokus wesołego miasteczka i ofero-
wanych przez rozstawione wokół 
stoiska, przybywający uczestnicy 
chętnie oglądali atrakcje dziejące 
się na scenie. Zjawiło się wielu go-

ści, m.in. wicemarszałek Mazowsza 
Rafał Rajkowski, starosta radomski 
Waldemar Trelka, wiceprezydent 
Radomia Konrad Frysztak i posłan-
ka Anna M. Białkowska.

W  konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy zwyciężyli 
mieszkańcy Zenonowa. II miejsce 

przyznali jurorzy miejscowości Ma-
liszów, III – Kowali. Na scenie pre-
zentowały krótkie programy zespo-
ły folklorystyczne i szkolne. Dzieci 
nie tylko oklaskiwały, lecz nawet 
uczestniczyli (chłopcy) w  progra-
mie cyrkowym pod nazwą „Mirek 
i  jego kot”. Potem, przed widow-
nią wystąpili rzęsiście oklaskiwani 
artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. 
Zaprezentowali oni koncert naj-
większych przebojów musicalu 
i operetki. Zapełniający się stadion 
oczekiwał jednak gwiazd rozrywki. 
Jako pierwszy zabłysnął na estradzie 
mistrz kabaretu i humoru – Marcin 
Daniec wciągając do zabawy wie-
lopokoleniową widownię, łącznie 
z  wójtem, księdzem proboszczem 
i młodzieżą szkolną. Nawet po kon-
cercie pozował do dziesiątków zdjęć, 
zdobywając dodatkowy poklask.

Zdominowana przez młodsze 
pokolenie widownia gorąco przy-

jęła też koncert piosenki włoskiej 
w wydaniu Alberto Amatiego. Ocze-
kiwała jednak na coś mocniejszego, 
czyli zespół BOYS. W rozbawieniu 
dotrwała do fajerwerków wieńczą-
cych wspaniałą imprezę dożynkową.

– Urząd Gminy włożył wiele 
wysiłku, wykazanego osobistym 

zaangażowaniem ludzi w przygo-
towanie i  przeprowadzenie tego-
rocznych dożynek. A  że pogoda 
dopisała, również frekwencja była 
bardzo duża. Otrzymaliśmy wiele 
pozytywnych opinii. Zapraszam na 
kolejne imprezy do Kowali – po-
wiedział wójt Dariusz Bulski.

Z XXI dożynek 
powiatowych
Niedzielne Dożynki Powiatowe w Zwoleniu poprzedziła 
msza święta dziękczynna za zbiory w  kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Miejscem obrzędowych 
uroczystości  był Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy.

Tu korowód dożynkowy popro-
wadzili członkowie  KGW „Gra-
bowianki” z  gminy Przyłęk oraz 
Zespół Folklorystyczny „Piątkowy 
Stok” z  gminy Zwoleń. Za nimi 
podążali starostowie powiatowi 
i   gminni dożynek niosący chleb 
upieczonych z  tegorocznych plo-
nów oraz grupy wieńcowe z gmin: 
Kazanów, Policzna, Przytyk, Tczów 
i Zwoleń oraz delegacja Rady Po-
wiatowej Mazowieckiej Izby Rol-
niczej w Zwoleniu. Po ustawieniu 
wieńców przed sceną  delegacje 
z powiatu, gmin oraz organizacje 
reprezentujące rolników zostali  
poproszeni na estradę, gdzie odbył 
się ceremoniał wręczenia bochnów 
chleba staroście powiatu zwoleń-
skiego, burmistrzowi Zwolenia 
i  wójtom gmin.  Szefowie samo-
rządów podzielili się otrzymanym 
chlebem ze zgromadzonymi na pla-
cu uczestnikami, po czym obejrzeli   
tradycyjny obrzęd dożynkowy.

Część ofi cjalną otworzył staro-
sta zwoleński Stefan Bernaciak, 
a poprowadził ją burmistrz Zwo-

lenia Arkadiusz Sulima. Dotyczyła 
głównie podsumowania roku rol-
niczego oraz honorowania osób 
i  instytucji pracujących na rzecz 
wsi i  jej mieszkańców. Występo-
wali też goście z organizacji rol-
niczych oraz przedstawiciele pol-
skiego parlamentu i samorządów. 
Wręczono Odznaki Honorowe 

„Zasłużony dla Rolnictwa” oraz 
nagrody w konkursach: XIII Po-
wiatowym Producentów Rolnych, 
na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy, najestetyczniejszą miej-
scowość powiatu zwoleńskiego, 
najładniejsze stoisko dożynkowe, 
Olimpiadzie Wiedzy Technologii 
i Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie. 
Nagrody fundowały samorządy, 
organizacje, instytucje i  firmy 
działające na rzecz rolnictwa m.in.: 
Polski Związek Producentów Ro-
ślin Zbożowych, Mazowiecka Izba 
Rolnicza, Market LOBO, Bank 
Spółdzielczy w Zwoleniu itp.

Na część artystyczną dożynek 
złożyły się: Musztra Paradna 
w  wykonaniu Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Miasta Zwolenia oraz 
koncerty zespołów „Wolanianki”, 
„Wianki znad Krępianki” z Rzecz-
niowa, „ZBÓJE” i „DEFIS”, wystę-
pującego w  charakterze gwiazdy 
imprezy.

Prezes Stanisław Kacperczyk jest inicjatorem utrwalonego na grawertonie po-
dziękowania Krzysztofowi Krawcowi z Paciorkowej Woli za pomoc mieszkańcom 
powiatu w naprawie maszyn i sprzętu rolniczego

Najestetyczniejszą miejscowość – Rudki wskazała komisja, w której składzie de-
cyzję podejmowali m.in. przedstawiciele: Polskiego Związku Producentów Roślin 
Zbożowych, Starostwa Powiatowego, Rady Powiatowej MIR, a nade wszystko 
Marketu LOBO, głównego  fundatora nagrody rzeczowej. Jest nią kosiarka 
spalinowa. Wójt Eugeniusz Wolszczak, za zgłoszenie trafnego wniosku, został 
uhonorowany  okazałym pucharem

Stoisko Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych 
obsługuje od lat KGW „Kukułki” ze wsi Bartodzieje
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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.

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563
Wydawca: 

WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 

Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 08.08.2019 r. 

Znak: OŚR 6620.11.2019

D E C Y Z J A

 Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, 
art. 107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 
Ciepielów z dnia 28.12.2016 r. znak: RRGKiOŚ.6822.30.2016 w sprawie uznania za mienie 
gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Wielgie, gmina Ciepielów, powiat 
lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie gminy Ciepielów, powiat lipski, województwo 
mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Wielgie, 
gm. Ciepielów oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciepielów 
oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy i powiatu (pełna treść decyzji) oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
działki [w ha]

1. Ciepielów Wielgie 135 0,58

2. Ciepielów Wielgie 331 0,58

Łączna powierzchnia: 1,16 ha
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www.jasieniec.pl

www.mirow.pl

Jasieniecki 
Piknik Rodzinny 
nad Stawami

Święto plonów 
w Mirowie Starym

Nieuchronnie zbliżający się koniec wakacji to czas 
dożynek i festynów. W gminie Jasieniec, nad malowni-
czymi stawami w Jasieńcu, tradycyjnie już od wielu lat, 
organizowany jest w tym okresie „Piknik Rodzinny”.

Przybyłych powitała wójt Marta 
Cytryńska, która powiedziała m.in.: 
– Cieszę się bardzo, że znaleźli pań-
stwo czas, by bawić się podczas 
naszego wspólnego święta. Pragnę 
zaznaczyć, że patronat honorowy 
nad naszą imprezą objął Marsza-
łek Adam Struzik. Gmina Jasieniec 
zasługuje na to, by stawać się coraz 
bardziej przyjaznym, bezpiecznym 
i nowoczesnym miejscem do życia, 
dlatego robimy i będziemy robić 
to co możliwe, by systematycznie 
wdrażać inwestycje i inicjatywy, 
dzięki którym nasza gmina bę-
dzie atrakcyjniejszym miejscem 
do życia, a jej mieszkańcy zyskają 
miejsca do realizacji swych społecz-
nych aktywności. Bardzo się cieszę, 
że możemy spotykać się razem na 
takich imprezach, które nas łączą i 
współtworzą naszą tożsamość. Ży-
czę wspaniałej zabawy!

Jak od wielu już lat na piknik 
przybyły tłumy. Wśród honoro-
wych gości był Stanisław Karczew-
ski – marszałek Senatu RP, Marek 

Suski – szef gabinetu politycznego 
Prezesa RM, Mirosław Maliszew-
ski – poseł na Sejm RP i prezes 
Związku Sadowników RP, Leszek 
Przybytniak – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i 
Terenów Wiejskich, Jan Madej – 
radny Rady Powiatu i wielu innych.

Organizatorzy zapewnili szereg 
atrakcji. Na estradzie wystąpiła or-
kiestra OSP z Jasieńca, młodzi arty-
ści – podopieczni gminnej świetlicy 
czyli „Świetlicowa”, kabaret „Wcięci 
Przypadkiem”, w ramach którego 
koncertował nawet słynny „Sła-
womir”. Liczną widownię ściągnęły 
pod estradę występy Bartka Wro-

ny, Marcina Maroszka z zespołem 
Marcele oraz Czadomana.

Poza tym liczne atrakcje w po-
staci zjeżdżalni, trampolin, euro-
bungee, kul wodnych czekały na 
najmłodszych, a na stoisku Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gośniewic 

można było zaspokoić najbardziej 
nawet wybredny smak.

Pogoda nie zawiodła i wszyscy 
bawili się doskonale do późnych 
godzin, aż niebo rozświetlił pokaz 
sztucznych ogni.

 JaLŻyczenia dla mieszkańców Jasieńca od wójt Marty Cytryńskiej i przybyłych gości

Młodzi karatecy z jasienieckiej sekcji Shihan w popisie sztuki walki

Zabawa dopiero się rozkręca

Dożynki to czas podsumowań, odpoczynku po dobrze 
wykonanej pracy i zabawy. Nie inaczej było w gminie 
Mirów. Na placu przy amfi teatrze zgromadziły się tłumy 
uczestników tej dorocznej zabawy. 

Nim jednak rozpoczęła się za-
bawa, w kościele parafi alnym pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej od-
prawiona została msza dziękczyn-
na w  intencji rolników. Po mszy 
i  barwnym korowodzie wieńco-
wym, który przemaszerował pod 
amfi teatr, na scenie odbył się ob-
rzęd przekazania dożynkowego 
bochna chleba. Tegoroczni staro-
stowie: Zofi a Kuźdub i Mateusz Ka-
luga, w obecności sołtysów, złożyli 
chleb na ręce wójta Gminy Mirów, 
Artura Siwiorka, wygłaszając tra-
dycyjną formułę o jego sprawiedli-
wym podziale „tak, żeby starczyło 
dla wszystkich”. 

Święto plonów to również czas 
uznania dla najlepszych. Wśród na-
grodzonych rolników znaleźli się: 
Agata Gołosz, Zofi a Kuźdub, Da-
niel Kaluga, Marek Kaluga, Miro-
sław Arak, Sebastian Pytoń, Łukasz 
Antos, Mateusz Kaluga, Sławomir 
Zawisza, Piotr Grzmil i Mirosław 
Bilski.

Po tych uroczystych chwilach, 
nastał czas zasłużonej zabawy. 
Odbył się, pełen emocji i głośnego 
dopingu, konkurs sołectw w dyscy-

plinach takich jak np. rzut kaloszem 
sołtysa, czy bieg między kostkami 
siana. Pierwsze miejsce zdobyło 
sołectwo Mirów i kolejno Zbijów 
Mały i  Bieszków Dolny. Innego 
rodzaju emocje towarzyszyły kon-
kursowi na najładniejsze stoisko 
(nagroda dla Bieszkowa Dolnego) 
i najsmaczniejszą potrawę regional-

ną, za którą nagrodę zdobyła Leoka-
dia Harabin. Na każdym z licznych 
stoisk czekały na uczestników rów-
nie smaczne przekąski, w których 
konsumpcji pomagał występujący 
na scenie zespół Wesołe Nutki. Po 
nich odbyły się koncerty Mateusza 
Mijała i zespołów „Łukash”, „Play-
boys” oraz Mariusza Sobczyka.

Zabawa trwała do późna i  żal 
było się rozstawać. 

Tegoroczne Dożynki Gminne 
w Mirowie były współfi nansowana 

przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz LGD 
„Razem na Piaskowcu”, w ramach 
PROW.  JaL

Starostowie dożynek Zofi a Kuźdub i Mateusz Kaluga wraz z wójtem Arturem Siwiorkiem 
i Zbigniewem Gołąbkiem i nagrodzonymi rolnikami z gminy Mirów

Zakupione w tym roku przez urząd gminy namioty dla poszczególnych 
sołectw nie tylko prezentowały się wspaniale, ale i przyciągały tłumy

„Odsie-dosie” czyli konkurs piłowania (foto UG)
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 Starostowie Dożynek Gmin-
nych w  Wierzbicy przykazali: 
„Gospodarzu, dziel sprawiedliwie, 
aby starczyło dla każdego” i tak się 
stało. Wójt Gminy Wierzbica Zdzi-
sław Dulias, wraz z innymi przed-
stawicielami Urzędu i Rady Gmi-
ny, obeszli zgromadzonych gości 
i z każdym podzielili się wspania-
łym dożynkowym bochnem chleba. 
Starczyło również i dla przedstawi-
ciela naszej redakcji, który uchwycił 
na zdjęciu wójta Duliasa w momen-
cie częstowania Agnieszkę Górską, 
radną sejmiku i Wojciecha Skurkie-
wicza wiceministra MON.

 „Piknik rodzinny nad stawami” w Jasieńcu to nie tylko zabawa, ale 
i możliwość spotkania z wieloma interesującymi i ważnymi dla regionu 
ludźmi. Tym razem spotkaliśmy (i lekko przeszkodziliśmy w rozmowie) 
wójt Gminy Jasieniec Martę Cytryńską gawędzącą ze specjalistami z górnej 
półki: Mirosławem Maliszewski, posłem na Sejm RP a zarazem  prezesem 
Związku Sadowników RP i Leszkiem Przybytniakiem, radnym sejmiku 
i przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 Przyjrzyjcie się temu zdjęciu. Dwaj panowie z trudem trzymają wielkie pudła, a oczekująca na nagro-
dę młoda pani aż fruwa z radości. Po spódniczce poznaję, że to reprezentantka „Piątkowego Stoku” spod 
Zwolenia. Pan z prawej, to Stanisław Kacperczyk szef Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. 
Z kolei trzymający pudło po lewej stronie, to Arkadiusz Sulima burmistrz Zwolenia. Raczej niemożliwe, 
żeby w obydwu opakowaniach były nagrody dla „Stoku”. Bacznie przygląda się sytuacji stojący nieco z boku 
wiceprezes PZPRZ dr Tadeusz Stolarski. 

 Młoteczek maleńki, do tego jeszcze zaopatrzony w miękką, fi lcową 
nakładkę, a gwóźdź delikatny, ozdobny. Każdy wie, że aby wbić gwóźdź 
prosto, nie krzywiąc go, trzeba uderzyć raz, a mocno. Wójt Gminy Gosz-
czyn Waldemar Kopczyński poradził sobie jednak doskonale i raz dwa było 
po wszystkim. Gwóźdź wszedł gładko w drzewce sztandaru ufundowanego 
w 110-lecie OSP w Goszczynie.

 Obydwóch panów spotkaliśmy niedawno w Chlewiskach na „Święcie 
Żelaza i Stali”. Wtedy gospodarzem był wójt gminy Chlewiska Waldemar 
Sowiński, a gościem wójt Gminy Mirów, Artur Siwiorek. Tym razem role 
odwróciły się. Na Dożynkach Gminnych w Mirowie, gościem był wójt 
Waldemar Sowiński, a gospodarzem wójt Artur Siwiorek. Spotkaliśmy 
panów na koleżeńskiej – sąsiedzkiej pogawędce i utrwaliliśmy ich na 
pamiątkowej fotografi i. 

PO(D)GL ĄDY

Dziel sprawiedliwie

Wśród fachowców

Wójtowie dwaj, czyli jak 
Waldek z Arkiem gawędzili 

Kosiarka dla przodownika
 Na XXI Dożynkach Powiatowych w Zwoleniu wręczano tyle nagród za osiągnięcia w rolnictwie, działalność 

kulturalną czy za zwycięstwa w konkursach, że trudno było się połapać. Młoda spikerka ogłosiła, że rolnik 
Adam Puton z miejscowości Kopiec (gmina Kazanów) zajął pierwsze miejsce w XIII Powiatowym Konkursie 
Producentów Rolnych 2019. Nagrodę wraz z gospodarzami powiatu wręczał mu jej fundator, właściciel fi rmy 
„Complex” Paweł Kaca z Kroczowa Większego. Masywny młodzian i właściciel fi rmy, z trudem znieśli ze 
sceny urządzenie, którym była nowoczesna kosiarka spalinowa. 

Fruwająca radośćWbić gwóźdź - łatwo powiedzieć


