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www.tygodnikradomski.comFABRYKA BRONI 

W NOWEJ ODSŁONIE
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę 
z wykonawcą dokumentacji projektowej przebudowy 
i rewitalizacji dawnej Fabryki Broni w Radomiu. W po-
stępowaniu przetargowym zwyciężyła fi rma Pas Pro-
jekt Sp. z o.o. z Nadarzyna, która ma na swoim koncie 
wiele udanych i ważnych historycznie projektów.

Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem zakres prac wykonawcy 
został podzielony na trzy główne 
etapy. Firma ma za zadanie opra-
cować kompletną wielobranżową 
dokumentację projektową wyma-
ganą do wystąpienia o  uzyskanie 
pozwolenia na budowę, uzyskać 
pozwolenia na budowę, a następnie 
opracować kompletną wielobran-
żową dokumentację wykonawczą 
i kosztorysową. Wartość umowy to 
1,38 mln złotych netto, a zakończe-
nie prac projektowych przewidzia-
ne jest na II półrocze 2020 roku.

– Od momentu ogłoszenia planu 
rewitalizacji dawnej Fabryki Broni 
wiele udało nam się zrobić. Wyło-
niona w  połowie poprzedniego 
roku fi rma opracowała koncepcję 
architektoniczną i program funk-
cjonalno-użytkowy inwestycji. 
Koncepcja zgodnie z naszym za-
łożeniem uwzględnia i zachowuje 
historyczny charakter miejsca, ale 
jednocześnie odpowiada aktu-
alnym trendom architektonicz-
nym. Po uzyskaniu stosownych 
pozwoleń wybraliśmy spółkę, 
która od połowy lipca zajmuje 
się porządkowaniem i  rozbiórką 
niepotrzebnych przybudówek, 
te prace zakończą się jeszcze we 
wrześniu. Efekty zaczynają być 
powoli widoczne. Dzisiaj z kolei, 
po podpisaniu umowy, prace pro-
jektowe rozpocznie Pas Projekt, 
fi rma z  ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniem na rynku oraz 
bogatym portfolio w  dziedzinie 
rewitalizacji. Jestem przekonany, że 
efekt zachwyci wszystkich i dzięki 
współpracy z  najlepszymi fi rma-
mi budowlanymi oraz ekspertami 
z  zakresu komercjalizacji, spełni 
oczekiwania najbardziej wymaga-
jących najemców – powiedział Da-

riusz Śliwowski, wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A.

– Wybraliśmy Radom, bo to miasto 
potrzebuje i zasługuje na inwestycje 
takie, jak nasza Fabryka. Chciałbym 
wierzyć, że samorządowe władze mia-
sta będą gotowe pomóc nam w reali-
zacji projektu, który może otworzyć 
nowy rozdział jego gospodarczej hi-
storii. Dziś nie widzę lepszych szans 
na stworzenie w Radomiu nowocze-
snych miejsc pracy niż inwestycja 
ARP. Mamy nadzieję, że miasto wes-
prze nasze działania bardziej niż do 
tej pory. Na miarę swoich możliwości 
i znaczenia Fabryki dla Radomia – do-
dał wiceprezes Śliwowski. 

Koniec inwestycji planowa-
ny jest na pierwszy kwartał 2022 
roku. W  zmodernizowanym bu-
dynku powstanie ponad 14 tys. m2 
powierzchni biurowej i  prawie 
4 tys. m2 powierzchni handlowo– 

usługowej oraz dwa dziedzińce 
użytkowe o powierzchni 1.800 m2 

każdy. Po rewitalizacji budynku 
jego łączna powierzchnia użytko-
wa wyniesie ok. 20 tys. m2 . Pozwo-
li to na stworzenie nawet 2 tysięcy 
stanowisk pracy w fi rmach sektora 
nowoczesnych usług biznesowych.

Rewitalizacja budynku Fabryki 
Broni „Łucznik” w  Radomiu jest 
elementem realizowanego przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 
Programu Fabryka. W  ramach 
podjętych działań powstają nowo-

czesne biurowce dla centrów 
usług biznesowych. To nowa 
szansa na rozwój miast śred-
nich i recepta na przeciwdziała-
nie utracie funkcji społecznych 
i  gospodarczych, a  zwłaszcza 
depopulacji spowodowanej wy-
jazdami młodych mieszkańców 
w poszukiwaniu pracy. Program 
został zainaugurowany w czerw-
cu 2018 roku w Radomiu. Do 
tej pory przystąpiły do niego 
jeszcze Elbląg, Zamość, Mielec 
i Stalowa Wola.
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Powstała 
Rada Rozwoju 
Obszaru 
Gospodarczego
Samorządowcy i przedstawiciele biznesu z miast 
położnych na terenie objętym działaniem Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej weszli 
w skład Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, 
która zainaugurowała swoją działalność.

Przewodniczącą Rady została 
wiceprezydent Radomia Katarzyna 
Kalinowska, a wiceprzewodniczą-
cymi Dariusz Bożek, prezydenta 
Tarnobrzega i  Marta Majewska, 
burmistrz Hrubieszowa. 

Rada Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego to nowy organ powołany 
na podstawie przepisów Ustawy 
o Wspieraniu Nowych Inwestycji. 
Ma ona przedstawiać opinie i wnio-
ski w sprawach dotyczących pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej oraz pro-
ponować kierunki działań na rzecz 
poprawy otoczenia przedsiębiorstw 
i rozwoju społeczno-gospodarcze-
go obszaru.

– Wśród najważniejszych tema-
tów, które pojawiły się w dyskusji 
na inauguracyjnym posiedzeniu 

były m.in. kwestie związane 
z pozyskiwaniem i uzbrajaniem 
terenów inwestycyjnych, czyli 
to co właśnie robimy na Wólce 
Klwateckiej. Kolejna sprawa to 
potrzeba dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku 
pracy. Duże zainteresowanie 
wzbudził system kształcenia 
dualnego, które realizowane jest 
u nas w Radomiu. Rada ma być 
płaszczyzną wymiany dobrych 
praktyk, a  jeśli chodzi o kształ-
cenie dualne, mamy się czym 
chwalić. Rozmawialiśmy również 
o podniesieniu płacy minimalnej 
i skutkach dla fi nansów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
lokalnych gospodarek – mówi 
przewodnicząca Rady, wicepre-
zydent Katarzyna Kalinowska.

 UM Radom

Obchody 80. rocznicy agresji 
wojsk radzieckich na Polskę
We wtorek, 17 września, na cmentarzu przy ul. Limanowskiego odbyły się obcho-
dy 80. rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę.

Prezydent Radosław Witkowski 
przypomniał, że jednym z  naj-
straszliwszych faktów będących 
skutkiem napaści sowieckiej na 
Polskę była zbrodnia katyńska.

– Sowieci wymordowali ponad 
20 tysięcy jeńców, głównie ofi cerów 
Wojska Polskiego, a także policjan-
tów, naukowców, lekarzy, inżynierów, 
prawników, nauczycieli, urzędni-
ków państwowych, przedsiębiorców 

i przedstawicieli wolnych zawodów. 
Przerażający jest tu nie tylko bezmiar 
okrucieństwa, ale też towarzyszące 
tej zbrodni zakłamanie. Przez dzie-
sięciolecia prawda o tych wydarzenia 
była skrzętnie ukrywana. Negowano 
nawet oczywiste i udokumentowane 
fakty, a  rodziny ofi ar sowieckiego 
terroru przez lata szukały prawdy 
o losie swych najbliższych. Obcho-
dząc rocznicę napaści sowieckiej na 

Polskę chylimy czoła nad mogiłami 
poległych i oddajemy hołd pomor-
dowanym. Niech pamięć o wielkiej 
tragedii polskiego narodu będzie 
przestrogą dla przyszłych pokoleń – 
mówił prezydent.

Na zakończenie uroczystości 
przy pomniku zamordowanych 
przez NKWD został odczytany 
Apel Pamięci oraz złożono kwiaty.

 UM Radom
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Terapia pogłębiona 
ratunkiem dla uzależnionych 
i współuzależnionych
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Radomiu od kilkudziesięciu lat posiada w swoich za-
sobach Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Działalność ta oparta jest głów-
nie o  kontrakt z  Narodowym 
Funduszem Zdrowia, w  ramach 
którego udzielane są świadczenia 
dla osób uzależnionych w podsta-
wowym zakresie. 

Od 2017 roku SWPZZPOZ reali-
zuje zadanie publiczne w zakresie 
Gminnego Programu Profi lakty-
ki i  Rozwiązywania Problemów 
Alko holowych pn. „Prowadzenie 
samodzielnej, kompleksowej 
terapii pogłębionej dla osób 
uzależnionych i współuzależnio-
nych realizowanej w trybie am-
bulatoryjnym i szpitalnym, która 
nie jest fi nansowana ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Adresatami zadania są mieszkańcy 
Miasta Radomia. Jak wskazuje dy-
rektor Szpitala Mirosław Ślifi rczyk, 
terapia pogłębiona jest prowadzona 
przez wykwalifi kowaną kadrę spe-
cjalistów: psychologów, terapeutów 
uzależnień, specjalistów psychote-

rapii uzależnień, specjalistów terapii 
uzależnień, instruktora terapii uza-
leżnień oraz lekarza specjalistę psy-
chiatrę, w okresie od 1 lutego 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r.

Terapia ta skierowana jest do 
osób uzależnionych od alkoholu 
oraz członków ich rodzin – osób 
współuzależnionych.

Prowadzenie samodzielnej, kom-
pleksowej terapii pogłębionej po-
może utrwalić wiedzę o  chorobie 
alkoholowej, wypracować postawę 
pełnego i  świadomego wyboru 
trzeźwego życia, a osobom współ-
uzależnionym pomoże w odnalezie-
niu się w nowej roli obok partnera, 
który rozpoczął trzeźwe życie.

Na etapie terapii pogłębionej 
ważnym aspektem jest wzmoc-
nienie motywacji uczestnika do 
jej kontynuowania i  wspierania 
postaw abstynenckich. Celem 
psychoterapii są też: rozwiązywa-
nie problemów emocjonalnych, 

trening umiejętności społecznych 
wspierających trzeźwe życie, te-
rapia małżeńska i  terapia rodzin, 
psychoterapia Dorosłych Dzieci 
Alkoholików (DDA). 

Terapia pogłębiona w  Poradni 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia przy ul. Reja 30 
prowadzona jest codziennie w go-
dzinach od 15:00 do 19:00, terapia 
pogłębiona w Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Oddziale Odwykowym przy 
ul. Krychnowickiej 1 prowadzona 
jest codziennie w godz. 15:00–19:00.

Zapisów na ww. terapię można 
dokonać telefonicznie pod nr tel.: 
Poradnia 48 363-19-93; 

Oddział nr tel.: 48 332-46-44, 
bądź osobiście w Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia przy ul. Reja 30 oraz 
w Oddziale Odwykowym Szpitala 
przy ul. Krychnowickiej 1.

Koordynatorem zadania jest mgr 
Jolanta Sokołowska.

Koordynator zadania mgr Jolanta Sokołowska

Zadanie Finansowane 
przez Gminę Miasta Radomia

– Ratusz rzeczywiście wygląda pięknie. Już niedługo podobnie będzie 
też wyglądała Kamienica Deskurów. Mam nadzieję, że z biegiem czasu 
nasz Rynek będzie coraz chętniej odwiedzanym miejscem – mówi wice-
prezydent Konrad Frysztak.

Już w październiku do odnowionego budynku będą mogły się prze-
prowadzić m.in. Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, Biuro 
Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Biuro Rady Miejskiej. Pierwsza 
sesja radomskich radnych w nowej sali obrad będzie mogła się odbyć pod 
koniec października. W ofi cynie swoją siedzibę będzie też miała komenda 
hufca ZHP.  UM Radom

„Lider Zmian 2019” – 
zagłosuj na radomski projekt
Projekt „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, realizowany 
przez Gminę Miasta Radomia został pozytywnie zweryfi kowany i zakwa-
lifi kowany do udziału w konkursie „Lider Zmian 2019” w kategorii „Lider 
Zmian. Nagroda Internautów”.

Głównym celem projektu było 
umożliwienie mieszkańcom 
– potencjalnym interesantom 
Urzędu Miejskiego w Radomiu 
– korzystanie z wybranych usług 
świadczonych przez urząd dro-
gą elektroniczną. Uruchomio-
ne e-usługi publiczne dotyczą 
często załatwianych, typowych 
spraw, a  główną korzyścią dla 
mieszkańca jest możliwość ich 
załatwienia bez konieczności 
wizyty w urzędzie. Dzięki pro-
jektowi można też zapisywać 
się na zajęcia prowadzone przez 
cztery placówki kultury.

Uruchomienie e-usług zostało 
połączone z integracją systemów 
informatycznych, wdrożeniem 
rozwiązań podnoszących bezpie-
czeństwo teleinformatyczne oraz 
zakupem niezbędnego sprzętu 
koniecznego do realizacji zadań 
planowanych w projekcie, wdro-
żeniem dedykowanego oprogra-

mowania wraz z zakupem niezbęd-
nego sprzętu w instytucjach kultury.

Projekt miał także na celu 
podniesienie bezpieczeństwa 
i  interoperacyjności systemów 
informatycznych, a także zinforma-
tyzowanie dostępu do informacji 
publicznej. Ponadto zakładał wyko-
rzystanie możliwości platform do 
świadczenia e-usług publicznych: 

krajowej (ePUAP) oraz regionalnej 
(Wrota Mazowsza).

Tu można oddać głos na pro-
jekt „Nowoczesne e-usługi dla 
mieszkańców Radomia”: https://
liderzmian.eu/projekty/nowocze-
sne-e-uslugi-dla-mieszkancow-
-radomia/. Głosowanie zakończy 
się 10 października o godz. 10.00.

 UM Radom

Iluminacja Ratusza 
już działa
Dobiega końca rewitalizacja Ratusza. Trwają jeszcze 
tylko ostatnie prace wykończeniowe w sali obrad 
Rady Miejskiej. Reszta pomieszczeń jest już gotowa 
i kończą się procedury związane z odbiorami. Działa 
też iluminacja zabytkowego budynku podkreślająca 
jego architektoniczne walory.
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www.radompowiat.pl

Wspaniałe dożynki 
w Jedlińsku 
z zespołem KOMBII

Prawie 400 osób z 13 gmin Powiatu Radomskiego przybyło w niedzielę, 8 września do Jedlińska, by zaprezento-
wać się podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek. Mimo początkowo deszczowej aury, na Święto Plonów przybyło 
kilka tysięcy osób. Wieczorem wystąpił dla nich zespół KOMBII, prezentujący niezapomniane przeboje grupy. 

Wydarzenie objął Patronatem 
Narodowym w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły 
się Mszą Świętą w kościele parafi al-
nym w Jedlińsku, której przewodni-
czył ojciec opat Eugeniusz Augustyn. 
Następnie korowód dożynkowy 
przeszedł w deszczowej scenerii na 
teren Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Starostowie dożynek Anna Kołątaj 
i Karol Potera, rolnicy z gminy Je-
dlińsk, przekazali władzom powiatu 
i gminy, upieczony z tegorocznych 
zbóż bochen chleba. Starosta Walde-
mar Trelka i wójt Kamil Dziewierz 
zapewnili, że będą dzielili nim tak, 
aby nikomu go nie zabrakło. 

– Dziś możemy dziękować Bogu 
za tegoroczne plony. Bardzo wiele 
pięknych, mądrych, ciekawych lu-
dzi było na scenie i jest to dla mnie 
wielka radość. To nie jest święto 
starosty czy wójta, tylko dla rolni-
ków, mieszkańców, autorów prze-
pięknych wieńców dożynkowych. 
Mamy za sobą doświadczenia lat 
kryzysu i głodu, dziś żyjemy w cza-
sach dobrobytu, pokoju i stabilizacji, 
oby więc nasz kraj dalej się rozwijał 
– mówił między innymi Waldemar 
Trelka, starosta radomski. 

Następnie Krzysztof Murawski, 
przewodniczący Rady Powiatu Ra-
domskiego, odczytał list, skierowa-
ny do uczestników dożynek przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. (…) 
Życzę, by Państwa praca przynosiła 

zawsze spodziewane owoce i była 
otaczana społecznym szacunkiem. 
Życzę Państwu, Państwa rodzinom 
i bliskim zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności oraz by polska wieś z każdym 
rokiem stawała się coraz silniejsza 
ekonomicznie i zasobniejsza (…)” 
– napisał prezydent Andrzej Duda.

Życzenia rolnikom składali rów-
nież goście uroczystości dożynko-
wych, a więc europarlamentarzyści 
Adam Bielan i Zbigniew Kuźmiuk 
oraz posłowie na Sejm: Anna Kwie-
cień, Dariusz Bąk, Anna Maria Biał-
kowska i Leszek Ruszczyk. 

Zasłużeni dla rolnictwa 
oraz powiatu radomskiego

Potem nadszedł czas na dekora-
cję rolników z powiatu radomskiego 

roku było ich aż 20, w tym dziewięć 
reprezentujących gospodarzy, czyli 
gminę Jedlińsk oraz 11 z pozosta-
łych gmin powiatu radomskiego. 
Każda delegacja z  dumą prezen-
towała swoje dzieła, były piosenki, 
wiersze i przyśpiewki. 

Po burzliwych naradach, ko-
misja konkursowa ogłosiła wer-
dykt. Miejsca pierwsze otrzymał 
wieniec wykonany przez sołectwo 
Bierwce w gminie Jedlińsk. Drugą 
nagrodę zdobył wieniec z gminy 
Jastrzębia wykonany przez Zespół 
Ludowy Owadowianki. Trzecią 
nagrodę otrzymał wieniec Koła 
Gospodyń Wiejskich z Płaskowa 
w  gminie Jedlińsk. Pozostałych 

Zabawa, konkursy 
i wyjątkowe stoiska

Potem przyszedł czas na zabawę 
i  konkursy. W  tym roku atrakcji 
było co niemiara. Zagrody sołeckie 
obfi towały w  regionalne potrawy 
i trunki, a każda z nich miała bardzo 
pomysłowy wystrój. Było podwór-
ko Kargula i Pawlaka z fi lmu „Sami 
swoi”, był rybak z wędką zanurzo-
ną w akwarium z wodą, w którym 
brodziły prawdziwe raki, był rolnik 
na motorowerze „Komar”, a nawet 
obejście z żywą kózką czy królikami. 

Ponieważ przygotowanie stoisk 
wymagało ogromnego zaangażo-
wania mieszkańców poszczególnych 
wsi, a wszystkie były równie piękne 
i bogato wyposażone, komisja kon-
kursowa uznała, że wszystkie zasłu-
gują na równorzędne pierwsze miej-
sce, ze szczególnym wyróżnieniem 
stoiska sołectwa Bierwce. 

Turniej Sołectw 
i scena folkowa

Późnym popołudniem, gdy pogo-
da zrobiła wszystkim miłą niespo-
dziankę i zza chmur wyszło słońce, 
przyszedł czas na Turniej Sołectw. 
Nie zabrakło też konkursów młóce-
nia zboża cepami i rżnięcia drewna 
piłą. W tym czasie na scenie folko-
wej prezentowały się grupy, kapele 
i zespoły ludowe ze wszystkich miast 
i gmin powiatu radomskiego. Po-
kaz musztry paradnej dała również 

medalem „Zasłużony dla rolnictwa”, 
przyznanym przez ministra rolnic-
twa. Wręczali je gospodarze dożynek, 
a otrzymały je następujące osoby: Łu-
kasz Jaworski, Janusz Serafi n, Domi-
nik Gruszczyński, Malwina Dębiec, 
Katarzyna Paluch, Michał Wójcicki, 
Monika Szczęsna, Paweł Kucharczyk, 
Iwona Kowalczyk, Mirosław Batorski 
oraz Eliza Boniecka. Z kolei medale 
„Zasłużony dla Powiatu Radom-
skiego” otrzymali z  rąk Krzysztofa 
Murawskiego, przewodniczącego 
Kapituły, Agnieszka Gryzek, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Kultu-
ry Fizycznej w Jedlińsku, która od lat 
z zaangażowaniem wspiera inicjaty-
wy lokalne oraz Wacław Imiołek z Je-
dlanki, muzyk i wieloletni aktywny 
uczestnik lokalnego życia społeczno-
-kulturalnego.

Z kolei Kamil Dziewierz, wójt gmi-
ny Jedlińsk wyróżnił przedsiębiorców, 
którzy w szczególny sposób przyczy-
niają się do rozwoju gospodarczego 
gminy, czyli piekarnię Expuch Teo-
dozji i Marka Jaworskich z Jedlińska, 
Małą Masarnię Krzysztofa Czapli 
z Jedlińska oraz Gospodarstwo Karp 
Henryka Świstaka z Piastowa.

Najlepszy wieniec 
z sołectwa Bierwce

Ważnym punktem Święta Plonów 
jest prezentacja wieńców. W  tym 

17  wieńców zdobyło ex aequo 
czwarte miejsce. 

Emocjonujące 
ubijanie masła

Wiele emocji wywołał pokaz 
robienia masła w masielnicy w wy-
konaniu starościny dożynek Anny 
Kołątaj, starosty radomskiego Wal-
demara Trelki oraz wójta Kamila 
Dziewierza. Widać było, że panom 
w  garniturach ubijanie masła nie 
sprawiło wielkiego problemu i  już 
po kilku minutach zebrani pod sce-
ną goście mogli skosztować chleba 
z  tradycyjnie przyrządzonym ma-
słem. 

Gminna Orkiestra Dęta ze Starej 
Błotnicy pod batutą Marka Bąbo-
lewskiego.

Święto Plonów zakończyło się 
koncertami. Na scenie dla dzieci 
wystąpiły Kosmokwaki. Później za-
prezentował się Mateusz Mijal. Na 
zakończenie można było podziwiać 
legendarny zespół KOMBII. 

Patroni honorowi

Patronat nad dożynkami sprawo-
wali także: minister rolnictwa i roz-
woju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, 
poseł do PE Zbigniew Kuźmiuk, po-
seł na Sejm RP Anna Kwiecień oraz 
marszałek Adam Struzik. 
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Dożynki godne
Jubileuszu 
XX-lecia

W Lipsku niedzielne XX Dożynki Powiatowe rozpoczęła na stadionie miejskim 
dziękczynna msza polowa za plony i rolników. Celebrowali ją: Kanclerz Kurii Bi-
skupiej ks. prałat Edward Poniewierski, proboszcz lipskiej parafi i ks. kan. Henryk 
Jagieło i ks. kan. Stanisław Drąg. W trakcie mszy starostowie dożynek: Anna 
Pietruszka i Witold Krukowski wręczyli bochen chleba ks. celebrującemu nabo-
żeństwo. Ceremonię zwieńczył akt przekazania tego chleba staroście lipskiemu 
Sławomirowi Śmieciuchowi i dzielenia się nim z uczestnikami dożynek.

Dożynki to tradycyjne święto nie 
tylko rolników i ich rodzin, lecz tak-
że ludzi i instytucji pracujących na 
rzecz gospodarki rolnej, jej osiągnięć 
i dobrych plonów w uprawach polo-
wych. Reprezentują ich starostowie 
dożynek i wyróżniający się rolnicy 
z poszczególnych gmin nagrodzeni 
zostali Odznaką Honorową „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. Z rąk posłów 
– Sekretarza Stanu w Urzędzie Pre-
miera Marka Suskiego i wiceministra 
resortu obrony narodowej Wojciecha 
Skurkiewicza oraz parlamentarzy-
stów: europosła Adama Bielana oraz 
posłów: Anny Kwiecień, Andrzeja 
Kosztowniaka, Mirosława Maliszew-
skiego i  Leszka Ruszczyka zostali 
nim uhonorowani: Danuta Hamela, 
Janusz Piwowarczyk, Tomasz Rogala 
i Janusz Świgoń z gm. Chotcza, Do-
rota Dębiec, Tomasz Nowotnik i Jan 
Wyrwich z gminy Ciepielów, Anna 
Pietruszka, Krzysztof Kaczor, Witold 
Pałka i Andrzej Przybylski z gminy 
Lipsko, Marek Pastuszko i Adam P. 
Sar z  gminy Rzeczniów, Grzegorz 
Lizner, Tomasz Starzyk i Tymoteusz 
Zygan z gminy Sienno oraz Grzegorz 
Czerwonka, Marian Fałek i Marcin 
Trela z gminy Solec nad Wisłą. Dy-
plomami za największe osiągnięcia 
w dostawie mleka zostali wyróżnieni: 
Halina Maziarz, Paweł Nachyła i Mi-
rosław Szarpak.

 Starosta lipski Sławomir Śmie-
ciuch otwierając dożynki poinfor-
mował, że Patronat Narodowy objął 

nad nimi Prezydent RP Andrzej 
Duda w ramach obchodów 100-let-
niej Rocznicy Niepodległości Pol-
ski. Patronami honorowymi byli: 
Ordynariusz Diecezji Radomskiej 
ks. bp. Henryk Tomasik, Kancelaria 
Prezesa RM, Sekretarz Stanu Ma-
rek Suski, Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera i Marszałek Adam 
Struzik. 

 Na zakończenie ofi cjalnej części 
ceremonialnej bardzo wzniosłych 
i  urozmaiconych dożynek staro-
sta Sławomir Śmieciuch oznajmił: 
– Jako gospodarz powiatu pragnę 
przekazać państwu krótkie posu-
mowanie. Zgodnie z przysłowiem 
„Co posiałeś, to zbierzesz”, wszyscy 
jesteśmy dziś rolnikami. Również 
my jako Starostwo Powiatowe 
w  Lipsku dokonujemy zasiewu, 
pielęgnujemy go, licząc na dobre 
plony. I one są dobre. W tym roku 
pozyskaliśmy karetkę dla naszego 
szpitala, fi nalizujemy projekt za 
1,7 mln zł z czego 1 milion dofi -
nansował nam rząd PiS. Termomo-
dernizacja w szpitalu to następne 
miliony. U marszałka województwa 
mazowieckiego złożyliśmy wniosek 
na rozwój e-usług w starostwie, co 
będzie kosztować 1,3 mln zł. U wo-
jewody mazowieckiego – projekt 
wartości 2,8 mln zł, który m.in. ma 
zapewnić pracę 17 osobom. Wiele 
innych zasiewów mamy w samo-
rządowych planach. Będziemy je 
realizować z  nadzieją na kolejne 

dobre plony. Ten plon nie byłby tak 
urodzajny bez ludzi, dzięki którym 
jest to możliwe. Są to posłowie PiS 
zawsze gotowi nieść nam pomoc, 
wojewoda ze swoimi służbami, 
to Urząd Marszałkowski z panem 
marszałkiem na czele. Chciałbym 
też podziękować za pracę na ten 
dobry plon radnemu powiatowe-
mu Romanowi Kowaleczko. Chcę 
podziękować księżom za celebro-
wanie Mszy Świętej i Słowo Boże, za 
patronaty honorowe, za przybycie, 
za liczne listy gratulacyjne, sponso-
rom za okazaną nam pomoc, w tym 
największym – Urzędowi Marszał-
kowskiemu i fi rmie ENEA SA. Pra-
cownikom Starostwa Powiatowego 
– za doprowadzenie do tego, że to 
XX Powiatowe Święto Plonów jest 
tak okazale i radosne, że tak wyglą-
da, jak go przeżywacie. Wszystkim 
bardzo dziękuję! Życzę dalszej, do-
brej zabawy!

Złożyły się na nią: ośpiewywanie 
wieńców dożynkowych przez zespo-
ły reprezentujące poszczególne gmi-
ny, występy zespołów uczniowskich 
ze Szkoły Muzycznej w Siennie, PSP 
z  Bąkowej, Aksamitki z  Chotczy, 
Wianki znad Krępianki, Powiślaczki 
oraz: „Złota 11”, ALPI, „Lipsko śpie-
wa” i Piotra Dłużewskiego. Po godz. 
20-tej estradą zawładnęły popularne 
zespoły – HIT BOYZ i gwiazda wie-
czoru MIG. Po godz. 22 zaczęła się 
nocna zabawa z DJ. 

 (M.K.)

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta

Pamiątkowe zdjęcie z rolnikami nagrodzonymi Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”

Parlamentarzyści i gospodarz dożynek z rolnikami uhonorowanymi za dostawę mleka

Starostowie dożynek Witold Krukowski i Anna Pietruszka 
z dziewczętami w wiankach przed ceremonią dzielenia się chlebem

Gospodarze powiatu podczas nabożeństwa

Starosta lipski Sławomir Śmieciuch dziękuje za wręczony mu bochen chleba
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JUB ILEU SZ PIONEK

Pierwszego, w Centrum Aktywności Lokalnej, odbyła się część naukowa, 
z prelekcją i fi lmem. Drugi dzień poświęcono zabawie przy muzyce 
w Ogródku Jordanowskim. 

Za nami obchody 
jubileuszu Pionek

W sali CAL w Pionkach pojawi-
ło się szereg dostojnych gości. Byli 
wśród nich m.in. Tomasz Śmietan-
ka radny sejmiku, wiceprezydent 
Radomia Konrad Frysztak, prze-
wodniczący Rady Miasta Pionki 
Wojciech Maślanek, radni po-
wiatu radomskiego i Rady Miasta 
Pionki oraz przyjaciele, sympatycy 
i mieszkańców miasta. 

Burmistrz Pionek Robert Kowal-
czyk witając zebranych powiedział 
m.in. – (...) Jubileusz 65-lecia to 
doskonały moment na dokonanie 
podsumowania, opisanie przeszłości 
i teraźniejszości oraz spojrzenie tro-
szeczkę w przyszłość. (...) Szanowni 
państwo, jako samorządowiec chcę 
bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim dotychczasowym wło-
darzom miasta za niepowtarzalny 
wkład w rozwój naszej małej ojczy-
zny, za osiągnięcia miasta w wielu 
dziedzinach i za to, że każdy z na-
czelników, czy burmistrzów starał 
się aby nasze miasto było znaczącym 
ośrodkiem miejskim na terenie woje-
wództwa kieleckiego, później radom-
skiego, a  obecnie mazowieckiego. 
Pozwólcie, że w  imieniu własnym, 
i myślę, że wszystkich mieszkańców 
Pionek, podziękuję naczelnikom, 
panu Tadeuszowi Sitkowskiemu, 
Józefowi Kopciowi, Jerzemu Cy-
ganowi i  Wiesławowi Soczewicy. 
Podziękuję również burmistrzom, 
panu Tadeuszowi Szkole, Tadeuszo-
wi Żakowi, Henrykowi Jakubowskie-
mu, Kazimierzowi Rudkowskiemu, 
Janowi Włodarczykowi, Markowi 
Janeczkowi, Januszowi Malikowi 
i Romualdowi Zawodnikowi. Każdy 
z was, drodzy włodarze, pozostawił 
swój trwały ślad na miejskiej drodze 
rozwoju Pionek. Dziękuję oczywiście 
również radnym wszystkich kadencji 
– zakończył swoje wystąpienie bur-
mistrz Kowalczyk. 

Z  historią Pionek zapoznał 
uczestników spotkania dr Sebastian 
Piątkowski, a  uzupełnieniem jego 
wykładu był fi lm o Pionkach, któ-
rego pomysłodawcą i realizatorem 

jest Jarosław Szczypiór, autor fi lmów 
o  bohaterach ziemi pionkowskiej 
„Maria” o Ignacym Pisarskim i „Ja-
rema 1944” o Adamie Guzalu. Tę 
część spotkania zakończył występ 
Piotra Goljata wraz z zespołem. 

Pierwszy dzień obchodów za-
kończył poczęstunek tradycyjną 
lampką szampana i jubileuszowym 
tortem, którego pierwsze kawałki 
ukroili wspólnie burmistrz Robert 
Kowalczyk i przewodniczący Rady 
Miasta Wojciech Maślanek.

Drugi dzień jubileuszu

Niedzielny dzień obchodów 
rozpoczął się o godzinie 11.30 od 
uroczystej Mszy Świętej w kościele 

Burmistrz Robert Kowalczyk i wiceburmistrz Kamila Kaczorowska powitali 
mieszkańców Pionek i życzyli dobrej zabawyZabawa w Ogródku Jordanowskim była wielopokoleniowa

pod wezwaniem świętej Barbary. 
Eucharystię odprawili ksiądz pro-
boszcz Stanisław Bujnowski wraz 
z księdzem Pawłem Nowakiem.

Popołudnie upłynęło pod zna-
kiem zabawy, muzyki i  licznych 
atrakcji, tak dla najmłodszych, jak 
i  starszych mieszkańców miasta. 
W Ogródku Jordanowskim zjawił 
się prawdziwy tłum. Na najmłod-
szych czekały zabawy z animato-
rami i dmuchane zjeżdżalnie. Dla 
starszych występy artystów. Jako 
pierwszy wystąpił zespół „Inny 
Wymiar”. „Tęczowe serce”, które 
wkroczyło po muzykach to ani-
matorzy aktywnej zabawy dla naj-
młodszych. Po nim na estradę we-
szli artyści cyrkowi, którzy w swój 
występ wciągnęli również publicz-
ność. I nadszedł czas na największe 
gwiazdy estrady: zespół „Lustro”, 
a po nim Szymon Wydra z zespo-
łem „Carpe Diem”. Wszyscy bawili 
się doskonale i żal było się rozstać.

Organizatorami jubileuszu 
65-lecia Pionek był Urząd Miasta, 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego i Centrum Aktywności 
Lokalnej w Pionkach. 

 Jacek Lombarski
Fot. autor i MOK Pionki

Pogoda dopisała i zabawa była wspaniała

Na spragnionych doznań kulinarnych czekał poczęstunek
Bawiąc uczyć, ucząc bawić – to dawno sprawdzona metoda 
nawet przy nauce języka angielskiego

Zespół „Inny Wymiar” wykonał wiązankę przebojów znanych i lubianych Radomskie „Lustro” zaprezentowało rokową wersję znanych pieśni niepodległościowych
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W Jastrzębi uczczono 
„Święto Plonów”
Atrakcji na Gminnych Dożynkach w Jastrzębi było co niemiara. Występy zespołów 
ludowych, gwiazd muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, poczęstunek na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich, a dla spragnionych sportu mecz piłki nożnej.

Dożynki rozpoczęła msza świę-
ta w intencji rolników, odprawiona 
w  parafi alnym kościele. Po mszy 
korowód wieńcowy przeszedł na 
teren Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego i tu odbyła się pozostała część 
uroczystości. Na początku chwilą 
ciszy upamiętniono niedawno 
zmarłego radnego Gminy Jastrzę-
bia Feliksa Warchoła.

Następnie starostowie dożynek 
Aneta Ofat i Sylwester Nowakow-
ski z  Mąkos Nowych przekazali 
na ręce wójta Wojciecha Ćwierza 
i przewodniczącego Rady Gminy 
Józefa Tomalskiego symboliczny 
bochen chleba. – Przyjmujemy ten 
chleb i obiecujemy mądrze i spra-
wiedliwie go dzielić – odpowiedział 
wójt Wojciech Ćwierz.

Obrzędowi dzielenia się chle-
bem z przybyłymi licznie na do-
żynki gośćmi towarzyszyła kapela 
Zdzisława Kwapińskiego. Po tej ce-
remonii głos zabrał wójt Wojciech 
Ćwierz, który złożył życzenia rol-
nikom, dziękując za ich całoroczny 
trud, wytrwałość w pracy na roli 
i  kultywowanie pięknej tradycji 
polskiej wsi. 

Święto plonów związane jest 
z  licznymi tradycjami. Jedną ze 
wspanialszych jest sporządzanie 
i  ośpiewywanie dożynkowych 
wieńców. Na scenie kolejno pre-
zentowali swoje dzieła mieszkań-
cy sołectw: Mąkosy Nowe, Bar-
todzieje, Dąbrowa Kozłowska, 
Goryń, Jastrzębia, Kozłów, Lesiów, 
Mąkosy Stare, Wolska Dąbrowa 
i Owadów.

Goście dożynkowego święta 
mogli nie tylko podziwiać pięknie 
przystrojone namioty, ale i spró-
bować smakołyków przygotowa-
nych przez mieszkańców Jastrzębi, 
Kozłowa, Owadowa, Kolonii Le-
siów, Lesiowa, Dąbrowy Kozłow-
skiej, Dąbrowy Jastrzębskiej, Woli 
Owadowskiej, Wolskiej Dąbrowy, 
Mąkos Starych, Mąkos Nowych, 
Bartodziejów oraz wspólnie Woli 

Goryńskiej i  Brodów. W  kon-
kursie „na najciekawsze stoisko” 
wygrały Mąkosy Stare, Owadowa 
i Kozłowa.

Degustację umilały występują-
ce na scenie zespoły artystyczne. 
Najpierw były to zespoły ludowe, 
później Julia Fiedorow i  zespół 
taneczny Zumba z Lesiowa, a po-
tem gwiazdy wieczoru: zespoły 
Mejk, Jagoda i Brylant, NONSTOP 
i Vegas. Była również chwila saty-

Korowód dożynkowy zmierza na plac szkolny

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego Feliksa Warchoła

ry i  humoru w  wykonaniu Stana 
Tutaja.

Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych, dla których bogaty 
program animacji przygotował ze-
spół „pana Guzika”. Były poza tym 
trampoliny i dmuchane pałace.

Dla dorosłych druhowie OSP z Ja-
strzębi przygotowali pokaz sprawno-
ści, a po ich występie rozegrany został 
mecz piłki nożnej między zespołami 
Akcji Jastrzębia z Polonią Iłża. 

Przez cały dzień dożynek w Ja-
strzębi prowadzona była również 
zbiórka krwi i bezpłatne badania 
mammografi czne, oraz charytatyw-
na akcja dla Kuby Jędrzejowskiego, 
piętnastolatka z gminy Jastrzębia, 
chorego na mózgowe porażenie 
dziecięce. Zebrane środki pomogą 
w koniecznej, kosztownej rehabi-
litacji.

Dożynki gminne w  Jastrzębi 
były współfi nasowane i  współor-
ganizowane wraz z  Samorządem 
Województwa Mazowieckiego.

Licznie przybyli na dożynkowe święto dostojni goście Na stoisku Bartodziejaków panował ruch. Kolejka nie miała końca

Moment dzielenia chlebem

Wójt Wojciech Ćwierz podziękował 
rolnikom za ich ciężką pracę i za polski 
chleb na naszych stołach

Ośpiewanie wieńców rozpoczęły panie z Dąbrowy Kozłowskiej
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„Radosne Nutki” 
na Dożynkach 
Wojewódzkich
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny 
„Radosne Nutki” ze szkoły podstawowej w Mirowie 
wystąpił na Dożynkach Województwa Mazowieckiego 
w Ciechanowie. Śpiewem dziękował Bogu i rolnikom 
za dary ziemi, za tegoroczny plon.

 „Nutkowej Rodzince” towarzy-
szyli przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Mirów: wójt 
Artur Siwiorek, sekretarz Marek 
Łuszczek, rodzice dzieci oraz opie-
kunowie zespołu: Elżbieta Kuźdub 
i Jan Ulewiński. Mimo deszczowej 
pogody reprezentanci kilkudziesię-
ciu gmin z całego województwa po-
jawili się na zamkowych błoniach. 
Tam odprawiona została uroczy-
sta msza św., odśpiewano hymn 
państwowy oraz przeprowadzono 
ceremonię dzielenia się chlebem. 
Starosta i  starościna dożynkowi 
przekazali na ręce marszałka Ada-
ma Struzika, prezydenta Ciecha-
nowa Krzysztofa Kosińskiego oraz 
starosty ciechanowskiego Joanny 
Potockiej-Rak symboliczny bo-
chenek chleba, wypieczony z mąki 
z  tegorocznych zbóż. Marszałek, 
prezydent miasta i starosta powia-
tu podzielili się nim z uczestnikami 
Święta Plonów. Podczas uroczysto-
ści wręczono nagrody na najpięk-
niejsze wieńce. Na uczestników do-
żynek czekało wiele atrakcji w tym 

konkursy, wystawy okołorolnicze. 
Mogliśmy skosztować tradycyjnej 
kuchni mazowieckiej. Nie zabra-
kło koncertów – na scenie wystą-
piły zespoły ludowe: „Jabłoniacy”, 
Ludowy Zespół Artystyczny „Cie-
chanów” oraz nasz „Radosne Nut-
ki”. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Varius Manx i  Kasia Stankiewicz 
oraz Ania Dąbrowska. Wieczorem 
„Nutki” uczestniczyły w  znako-
mitym koncercie zespołu Varius 
Manx. Urzeczone osobowością 
i umiejętnościami jego wokalistki, 
po każdym z utworów serwowały 
ogromny aplauz, który przyciągnął 
jej uwagę. Nazwała je „Grupą xD” 
i podczas koncertu słała w ich kie-
runku miłe pozdrowienia i gesty. 
Dożynki były prawdziwym świę-
tem mazowieckiego rolnictwa, 
regionalnej kuchni i folkloru. Były 
okazją, by wspólnie podziękować 
rolnikom za ich wytrwałość i ciężką 
pracę. Serdecznie dziękujemy Panu 
Marszałkowi Adamowi Struzikowi 
za zaproszenie.

 Elżbieta Kuźdub

Znamy laureata 
Nagrody Literackiej
Olga Hund, autorka książki „Psy ras drobnych”, została 
laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. 
Olga Hund to literacki pseudonim, fi gura, za którą kryje się 
młoda pisarka z Krakowa.

– Można zrobić dużo ciekaw-
szych rzeczy, niż czytać moją książ-
kę – mówiła Olga Hund po Gali 
Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza. – Można pójść na 
spacer, można zaadoptować psa. 
Ale jeśli już ktoś naprawdę chce 
przeczytać tę powieść, to być może 
dzięki niej inaczej spojrzy na panią 
na poczcie, czy na panią w „Żabce”, 
która ma zły humor. Że dostrzeże, 
że to nie histeryczne kobiety, a po 
prostu, czyjeś mamy, siostry czy 
koleżanki. 

„Psy ras drobnych” to książ-
ka o kobietach przebywających 
w  zakładzie psychiatrycznym, 
które zmagają się z  depresją, 
z chorobami psychicznymi, z sys-
temem i patriarchalnym wycho-
waniem. Jak tłumaczy autorka, 
chciała między innymi pokazać, 
co spowodowało, że jej bohaterki 
znalazły się w takiej sytuacji. To 
przemoc psychiczna, fizyczna 
i ekonomiczna.

– Takie problemy były już 
w  literaturze poruszane, ale ta 
książka traktuje je w  zupełnie 
nowy sposób – uzasadniała wer-
dykt Zofi a Król, przedstawicielka 
kapituły Nagrody. – Olga Hunt 

próbuje bez nadęcia, bez patosu 
opowiedzieć nam coś, co bardzo 
dobrze widzi w tym świecie zakła-
du dla psychicznie chorych, ale co 
przekłada się na cały nasz świat. I, 
co ważne, robi to precyzyjnym, spój-
nym i  niezwykle dopracowanym 
językiem – tłumaczyła Zofi a Król. 

Laureatka otrzymała 40 tysięcy 
złotych i lornetkę, nawiązującą do 
gombrowiczowskiego „podglądac-
twa”. W tym roku, po raz pierwszy, 
Muzeum Witolda Gombrowicza 
przyznało nagrody – po 2 tys. zł – 
wszystkim nominowanym. Autorzy 
dostali także statuetki, ze względu 
na wygląd nazywane (już od pierw-
szej edycji) „otwieraczami”, co ma 

symbolizować otwarcie drogi do 
pisarskiej kariery. 

Nagrodę Literacką im. Witolda 
Gombrowicza przyznaje proza-
ikom-debiutantom Prezydent Ra-
domia przy współudziale Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wso-
li. Nagroda przyznawana jest za 
pierwszą lub drugą książkę autora 
napisaną prozą artystyczną. Nomi-
nowanych i  zwycięzców wybiera 
kapituła w składzie: Ewa Graczyk, 
Jerzy Jarzębski (przewodniczący), 
Anna Kałuża, Zofi a Król, Zbigniew 
Kruszyński, Józef Olejniczak i Justy-
na Sobolewska. Sekretarzem kapi-
tuły jest Tomasz Tyczyński, kurator 
Muzeum Witolda Gombrowicza.

Ponad 58 tys. zł 
na doposażenie strażaków
Strażacy-ochotnicy z OSP Bąkowiec, Garbatka-
-Letnisko i Kozienice otrzymali po 5 zestawów 
pełnego umundurowania strażackiego. Środki 
na ten cel przeznaczył Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

W spotkaniach z druhami z po-
wiatu kozienickiego samorząd 
województwa reprezentował wice-
marszałek Rafał Rajkowski. Uczest-
niczyli również radni województwa 
mazowieckiego Leszek Przybytniak 
i Tomasz Śmietanka.

– Piętnastu druhów strażaków 
z trzech jednostek OSP otrzymało 
cenne wsparcie. Dzięki temu mogą 
skuteczniej nieść pomoc mieszkań-
com. Kompletne, specjalistyczne 
umundurowanie z pewnością pod-
niesie komfort i wpłynie na bezpie-
czeństwo pracy druhów – podkreślił 
wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wartość jednego umundurowa-
nia strażackiego to blisko 4 tys. zł. 
– Druhowie z Mazowsza są zaan-
gażowani, świetnie przeszkoleni, 
ale także coraz lepiej wyposażeni. 
Ich praca wymaga jednak nieusta-
jącego wsparcia, dlatego potrzebny 
jest nie tylko nowoczesny sprzęt, ale 
też solidna baza. Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, mając 
na uwadze te potrzeby, przeznacza 
coraz wyższe kwoty na doposażanie 
druhów. Podczas wrześniowej sesji 
sejmiku radni wygospodarowali na 
przykład dodatkowe 850 tys. na za-
kup samochodów ratowniczo-ga-
śniczych dla mazowieckich OSP. 
Dofi nasowanie tylko w ramach za-
dania OSP-2019 wyniesie w sumie 
7,85 mln zł – dodaje wicemarszałek 
Rajkowski.

 mazovia.pl

Wrzesień '39 – koncert 
pieśni wojennych

W niedzielę, 8 września, w Ko-
ściele pw. Św. Jana Chrzciciela 
i Św. St. Kostki w Mniszku odbył 
się koncert z okazji 80. rocznicy 

wybuchu II  Wojny Światowej. 
W trakcie koncertu usłyszeliśmy 
m.in. utwory : „Dnia 1 września”, 
„Major Ponury”, „Modlitwa obo-
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zowa”, „Róża i bez” w wykona-
niu zespołu wokalno-aktorskie-
go „Sonanto”. Piękny koncert 
dostarczył publiczności wiele 
wzruszeń i refl eksji. Organiza-
torami byli: Wójt Gminy Wola-
nów Ewa Markowska-Bzducha 
oraz Gminne Centrum Kultury 
w Wolanowie. Koncert dofi nan-
sowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017–2022 w  ramach 
Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa". Wydarzenie reali-
zowane w ramach projektu pn. 
„Cześć polskiej ziemi” – cykl 
koncertów w Gminie Wolanów 
z  okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Już 20 października zapraszamy 
na koncert do Kościoła w Jaro-
sławicach. Tytuł koncertu: „Jan 
Paweł II" – muzyczna opowieść 
o  życiu i  pontyfi kacie. Zapra-
szamy!!!!

 GCK w Wolanowie 
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Powiatowe 
dożynki 
w Lewiczynie

Powiat grójecki ma swoją tradycję. Tu obchody „Święta Plonów” odbywają 
się od wielu lat w Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki 
Strapionych w Lewiczynie.

W niedzielę, 8 września, po mszy 
świętej odprawionej przez kardy-
nała Kazimierza Nycza w intencji 
rolników, tegoroczni starostowie 
dożynek Agata i Mateusz Dąbrow-
scy z gminy Belsk Duży, w obecno-
ści zaproszonych na scenę włoda-
rzy grójeckich gmin, przekazali na 
ręce starosty powiatu grójeckiego 
Krzysztofa Ambroziaka okaza-
ły bochen chleba, który zgodnie 
z tradycją podzielony został wśród 
uczestników uroczystości przy 
akompaniamencie Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Nowomiejskiej. 

– Dzisiejsze spotkanie to „Święto 
Plonów”, podczas którego zanosimy 
dziękczynienie do Boga, czyli uro-
czyste podziękowanie za tegorocz-
ne zbiory, ale zarazem również i nie 
tylko podziękowanie, ale i prośba 
o najlepsze plony na następne lata – 
powiedział między innymi starosta 

Krzysztof Ambroziak. (…) – Sza-
nowni sadownicy! Jeszcze raz dzię-
kuję za ten wysiłek, za ten trud pra-
cy (...). Niech w waszych domach 
zagości spokój, radość. Niech dzięki 
waszej ciężkiej pracy nie zabraknie 
chleba na żadnym polskim stole. 
Tak nam dopomóż Bóg! 

W  tegorocznym „Święcie Plo-
nów” uczestniczyło ponad 50 
pocztów sztandarowych reprezen-
tujących jednostki OSP z  całego 
powiatu, Komendę Powiatową 
Policji w Grójcu, Związek Sadow-
ników Rzeczypospolitej Polskiej, 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Koła 
Łowieckie, Koła Pszczelarzy i szko-
ły zarządzane przez Powiat. 

Jeszcze przed rozpoczęciem 
uroczystości dożynkowych komi-
sja konkursowa w składzie Janusz 
Karbowiak– Przewodniczący Rady 
Powiatu, Marzena Rosołowska 

i  Andrzej Zaręba – Członkowie 
Zarządu Powiatu oraz Anna Ma-
tyjas – Sekretarz powiatu, podda-
ła ocenie 22 stoiska, 15 wieńców, 
10 koszy i 24 regionalne potrawy. 
W wyniku ich pracy w Konkursie 
na najładniejsze stoisko pierwsze 
miejsce zajęło KGW w Lewiczynie 
„Na obcasach”. Drugie i  trzecie 
miejsce przypadło KGW „Ro-
soszanki” i  Powiatowemu Kołu 
Pszczelarzy. W konkursie na naj-
lepszą potrawę regionalną zwy-
cięzcą został Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Jasieńcu. Drugie 
i trzecie miejsce otrzymały Gmina 
Goszczyn i Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Warce. Konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynko-
wy wygrały: wieś Grzegorzewice, 
Gmina Pniewy i wieś Wodziczna 
– Parafi a Św. Floriana w Mogielni-
cy. W konkursie na najładniejszy 

kosz dożynkowy wybrano KGW 
w  Goszczynie, Gmina Grójec – 
Sołectwo Mięsy oraz Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Jurkach. 

„Święto Plonów” uświetniły na 
ludową nutę występy zespołu „Zie-
mi Nowomiejskiej” oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Juliana 
Suskiego w Jasieńcu. 

W „Powiatowych Dożynkach” uczestniczyło szereg znamienitych gości

Młodzieżowy zespół ludowy z Jasieńca zachwycił wszystkich Tłumy gości odwiedzały stoiska KGW

W nowoczesnym rytmie zabawili 
gości Hubert Dzikołowski – znany 
wszystkim jako DZIKU oraz Bartek 
Padyasek lider zespołu D-BOMB. 

Dożynki Powiatu Grójeckiego 
2019 były współfi nansowane z bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego i  odbyły się pod 
patronatem honorowym Marszał-
ka Adama Struzika. 

Na scenę poproszono wójtów wszystkich gmin

Starostowie dożynek gmin przekazali okazały bochen chleba na ręce starosty 
Krzysztofa Ambroziaka

Starosta Krzysztof Ambroziak wypełnił tradycyjny obowiązek skrupulatnie. 
Chleba starczyło dla każdego
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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.

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 13.08.2019 r. 

Znak: OŚR 6620.8.2019

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 
Solec nad Wisłą znak: RRGKiOŚ.6822.30.2016 
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Wola 
Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą, 
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. Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 657 0,50

2. Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 956 0,20

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 973 0,22

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 999 0,59

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 1007 0,13

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 1021 0,12

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 1444/1 0,1544

Solec nad Wisłą Wola Pawłowska 1548 0,20

Łączna powierzchnia: 2,1144 ha
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Seniorzy 
z Gminy 
Wolanów 
nad morzem
W dniach 8.09.–11.09. br. seniorzy z gminy Wolanów 
pojechali na wycieczkę nad morze do Jarosławca. 
Wyjazd został zorganizowany przez Gminne Centrum 
Kultury w Wolanowie z inicjatywy Wójt Gminy Wola-
nów Ewy Markowskiej-Bzducha.

W  wycieczce udział wzięło 
54 osoby, emeryci niepracujący 
z  gminy Wolanów. Większość 
uczestników wycieczki po raz 
pierwszy w życiu mogła podziwiać 
krajobraz nadmorski. W  czasie 
wyjazdu seniorzy zwiedzali m.in. 

latarnie morską w  Jarosławcu 
i  w  Darłówku, przystań rybacką 
na nadmorskiej plaży, zagrodę 
rybacką oraz muzeum rybaka, 
port, muzeum chleba i cukiernic-
twa w  Ustce, zamek książąt po-
morskich w Darłowie, rozsuwany 

most, rynek, ratusz czy fontannę 
z rybakiem w Darłówku. 

Obowiązkową atrakcją podczas 
wyjazdu był rejs statkiem, który 
dostarczył wiele radości i  nieza-
pomnianych doznań. Seniorzy 
podczas podróży mieli możliwość 

zwiedzania rynku w Toruniu oraz 
zamku krzyżackiego w  Bytowie. 
Serdeczne podziękowania za 
wsparcie, pomoc i udział fi nanso-
wy w zorganizowanym wyjeździe 
kierujemy do ENEA Wytwarzanie 
z siedzibą w Świerży Górnej. Dzię-

ki dofi nansowaniu autokaru przez 
ENEA, seniorzy z gminy Wolanów 
mieli możliwość zobaczyć jak pięk-
na jest Polska i  jak wspaniały jest 
krajobraz nadmorski. 

 GCK Wolanów
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 Bezpieczeństwo jest najważniejsze i jak widać na załączonym zdjęciu 
burmistrz Pionek Robert Kowalczyk wie, gdzie trzeba uderzyć. Na uro-
czystość obchodów 65-lecia nadania praw miejskich Pionkom sprowadził 
FBI. Choć skrót w tym przypadku oznacza Federalne Biuro Imprez, to 
jednak brzmi i dumnie, i groźnie. A na tle logo fi rmy uwieczniliśmy, oprócz 
burmistrza Roberta Kowalczyka, jego córkę Olę i dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury Ryszarda Dybińskiego.

 ...i jak udowodniły – jeszcze mogą. W konkursie na najciekawsze 
stoisko zajęły pierwsze miejsce, o czym z przyjemnością powiadomił 
wszystkich wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz podczas „Gminnych 
Dożynek”, wręczając wspaniałą statuetkę.

 Często spotyka-
my radnego Sejmi-
ku Mazowieckiego 
Leszka Przybytniaka 
na imprezach orga-
nizowanych przez 
powiat, urzędy gmin 
czy druhów OSP. Tym 
razem, w Lewiczynie, 
na dożynkach powia-
tu grójeckiego poja-
wił się z córką Iwoną 
i wnuczką Tosią. 

 Osiemnastu przedstawicieli Lewicy, ubiegających się o mandaty poselskie, w tym dziesiątka pań, co 
kilka dni uczestniczy w  briefi ngach medialnych, przekazując mieszkańcom informacje o zamierzeniach 
dotyczących gospodarki, rolnictwa, służby, zdrowia, szkolnictwa, równouprawnienia kobiet itp. Wyniki 
sondaży wskazują w skali kraju na dwucyfrowe poparcie listy Lewicy, wprawiając w dobry nastrój nie tylko 
jej kandydatów i zachęcając do aktywności reprezentantów Wiosny, Lewicy Razem i SLD także z regionu 
radomskiego. 

PO(D)GL ĄDY

Nie ma to jak FBI

Lewica w dobrym nastroju

W rodzinnym 
gronie

Podwórkowe Love w Siennie
 Pogoda dopisała, więc zabytkowy rynek w Siennie do północy roz-

brzmiewał muzyką, brawami i śmiechem widowni na XXXI Mazowiec-
kich Spotkaniach Kapel Podwórkowych. Wśród gości dostrzegliśmy m.in. 
wicemarszałka Rafała Rajkowskiego raz po raz oklaskującego artystów. 
Towarzyszyli mu, poza małżonką, także Marta Michalska-Wilk, prze-
wodnicząca w Radomiu radnym PO i dh Zbigniew Gołąbek, wiceprezes 
strażaków-ochotników Mazowsza, który przekazał list Marszałka Adama 
Struzika. Wójt Mariusz Strąk, witając gości nie wspomniał, że pani Marta 
ubiega się o mandat senatora, a ludowiec dh Zbigniew – o poselski. Za to 
bardzo chwalił samorząd wojewódzki i wicemarszałka Rajkowskiego za 
pomoc fi nansową w zamierzonej budowie nowocześniejszych pomiesz-
czeń Szkoły Muzycznej I  stopnia, miejscowych zabytków i  placówek 
kultury. W sfi nansowaniu Podwórkowego Love miało znaczny udział 
Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” z Bałtowa. 

 Na XXX Dożynkach Powiatowych w Lipsku, poza paniami z KGW, 
w tradycyjnym stroju ludowym wystąpiła również Maria Chmielnicka, 
nowo mianowana dyrektor miejscowego szpitala. Poproszona na estradę, 
wręczyła staroście lipskiemu Sławomirowi Śmieciuchowi wiązankę z ziół 
i kwiatów polnych, a następnie – zaproszenie na badanie krwi w ramach 
zdrowotnych działań profi laktycznych. Przyrzekła doprowadzić szpital 
powiatowy w Lipsku do standardu XXI wieku. Pani dyrektor otrzymała 
duże brawa. Więcej o dożynkach w Lipsku – str.  5. 

Mąkosy nie takie Stare...

Dyrektor w stroju ludowym


