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INWESTYCJE 
GMINY KAZANÓW
9 września br. nastąpiło przekazanie w użytkowanie gminnej drogi dojazdowej do 
pól, łąk i siedzib gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy. Długość 
jej nawierzchni wynosi 629 mb. W uroczystym odbiorze drogi uczestniczyła Wójt 
Gminy Teresa Pancerz-Pyrka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Kaca, 
Skarbnik Gminy Jadwiga Gąbka, Kierownik PRD ROADSTAR Adrian Cieśla, a tak-
że Inspektor Nadzoru Tomasz Winsztal oraz mieszkańcy sołectwa.

Wykonawcą robót było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
ROADSTAR Sp. z  o.o. Pawłów 
(powiat starachowicki). Całkowity 
koszt tego zadania inwestycyjne-

go wyniósł 186.090,18 zł brutto, 
z czego 70 tys. zł stanowiły środki 
fi nansowe pochodzące z budżetu 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

Przebudowana droga poprawi 
standard dojazdu rolników korzy-
stających z tej drogi dojazdowej do 
swoich gospodarstw, pól i łąk. Nowa 
nawierzchnia asfaltowa pozytyw-

nie wpłynie na bezpieczeństwo, 
a także komfort jazdy nie tylko 
mieszkańców gminy Kazanów. 
Łączy się ona z drogą przebie-
gającą przez gminę Ciepielów 
(powiat lipski). Jednym z inicja-
torów przebudowy tej drogi był 
mieszkaniec tej miejscowości, 
a zarazem Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Kazanów Paweł 
Kaca.

W  gminie Kazanów pro-
wadzone są w tym roku także 
inne ważne inwestycje. Sieć 
wodociągowa, realizowana 
w ramach gminnego programu, 
doprowadzana jest tym razem 
do miejscowości Niedarczów 
i Zakrzówek. Natomiast rewi-
talizacja centrum Kazanowa 
poprawi warunki bytowania 
i estetykę tej historycznej miej-
scowości. 

 (k)

Symboliczny akt przecięcia wstęgi. Od lewej: Wójt Teresa Pancerz-Pyrka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Kaca 
i inni uczestnicy uroczystego i przekazania tej drogi do użytku

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka z bukietem kwiatów wręczonym jej 
przez przedstawicieli sołectwa Kroczów Większy – Barbarę Bronisz i 
Pawła Kacę mieszkańców tej miejscowości Obowiązkowy spacer po nowej drodze
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Urząd Gminy w Kowali informuje, iż rozpoczęły się prace budowlane 
związane z remontem boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kosów. 
Zakres robót budowlanych związanych z remontem boiska obejmuje: 
rozebranie istniejącej nawierzchni; wyrównanie i zagęszczenie podbu-
dowy boiska; wykonanie podbudowy gumowej; wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej wraz z natryskiem; malowanie linii; demontaż siatek 
stalowych z piłkochwytów i montaż nowych siatek; wymianę części 
sprzętu sportowego.

Koszt wykonywanych prac wynosi 233 194,72 zł.
Powyższa inwestycja współfi nansowana jest ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w kwocie 
92 000,00 zł.

GMINA KOWAL A

W I E Ś C I  Z  G M I N Y  K O W A L A

Wizyta Marszałka 
Adama Struzika

Remont boiska 
w Kosowie Większym

Przebudowa drogi 
w Ludwinowie

Rekordowe dofi nansowanie 
do sali gimnastycznej 

Koniec remontu 
strażnicy OSP 

Odnowiona Izba 
Pamięci w Trablicach

W miniony poniedziałek Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik odwiedził Gminę Kowala. 
W spotkaniu z Marszałkiem udział wzięli: Wójt Da-
riusz Bulski, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.

Wizyta rozpoczęła się od dyskusji 
z lokalnymi władzami oraz zaproszo-
nymi gośćmi. Poruszone zostały spra-
wy istotne dla lokalnej społeczności. 

W dalszej części wizyty Marsza-
łek Adam Struzik odwiedził budo-
wę sali gimnastycznej w miejsco-
wości Młodocin Mniejszy. Koszt 
inwestycji to 2,3 mln zł, z  czego 
Samorząd Mazowiecki na ten cel 
przeznaczył blisko 1,4 mln zł. In-

westycja otrzymała dofi nansowa-
nie w ramach realizowanego przez 
Samorząd Mazowsza „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla rów-
nomiernego rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego”.

 Następnie Marszałek odwiedził 
miejscowość Kosów Większy, gdzie 
remontowane jest boisko wielo-
funkcyjne. Zostało ono wykonane 
m.in. ze środków budżetu Woje-

wództwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej MAZOWSZE 2020” w kwocie 
92 000,00 zł. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi 233 194,72 zł.

Ostatnim etapem spotkania Ada-
ma Struzika była wizytacja drogi 
w miejscowości Ludwinów. Koszt 
wykonywanych tam prac wynosi 
385 978,06 zł.

Powyższa inwestycja współfi-
nansowana jest ze środków budże-
tu Województwa Mazowieckiego 
w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych w kwocie 115 000,00 zł.

Wójt Dariusz Bulski podzię-
kował za pomoc i  fi nansowanie 
działań inwestycyjnych z zakresu 
infrastruktury drogowej, oświato-
wej i  sportowej służącej lokalnej 
społeczności. Spotkanie Marszałka Struzika z Wójtem Dariuszem Bulskim i zaproszonymi gośćmi

Zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji drewnia-
nej budynku Izby Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. Roboty 
budowlane polegały na konserwacji elewacji budynku, uzupełnieniu 
brakujących elementów drewnianych i naprawie obróbek blacharskich. 
Koszt wykonanych robót wynosi 18 327,00 zł.

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Ludwinów wzdłuż torów. Aktualnie mają miej-
sce prace związane z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego. Koszt wykonywanych prac wynosi 385 978,06 zł.

Powyższa inwestycja współfi nansowana jest ze środków budże-
tu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i moderniza-
cji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 115 000,00 zł.

11.09. br. w Urzędzie Gminy w 
Kowali została podpisana umowa 
na dofi nansowanie przez samorząd 
województwa mazowieckiego bu-
dowy sali gimnastycznej w Młodo-
cinie Mniejszym.

W uroczystości brali udział Wi-
cemarszałek Rafał Rajkowski, Wójt 
Gminy Kowala Dariusz Bulski, Se-
kretarz oraz Skarbnik Gminy a tak-
że  zaproszeni goście oraz media.

Inwestycja polega na budo-
wie sali gimnastycznej na terenie 
szkoły podstawowej w Młodocinie 
Mniejszym. Nowa sala będzie bazą 
treningową dla uczniów szkoły 
oraz klubów sportowych w gminie 
Kowala. Powstanie także łącznik 
sali gimnastycznej i szkoły, który 
będzie równocześnie wejściem do 
dodatkowego zaplecza szatniowo-
-sanitarnego oraz składu na sprzęt 
sportowy.

Informujemy, iż zakończyły się prace budowlane 
związane z rozbudową i termomodernizacją budyn-
ku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała. Zakres 
inwestycji obejmował: rozbudowę części garażowej 
budynku strażnicy, ocieplenie ścian, wymianę okien, 
montaż nowej bramy garażowej oraz montaż drzwi 
stalowych. Koszt wykonywanych prac wyniósł 
135 286,17 zł.

Na terenie szkoły od kilku mie-
sięcy trwają już prace budowlane. 
Obiekt od zewnątrz jest prawie 
gotowy. Na chwilę obecną pozo-
stały prace wykończeniowe wnę-
trza hali. Obok niej powstanie 
nowy parking. Koszt inwestycji to 
2,3 mln zł, z czego samorząd Mazo-

wiecki na ten cel przeznaczył blisko 
1,4 mln zł.

Inwestycja otrzymała dofi nan-
sowanie w ramach realizowanego 
przez samorząd Mazowsza „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”.

Podpisanie umowy
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Smacznie i muzycznie 
na Przeglądzie w Gniewoszowie
Choć stragany na placu targowym nie powinny budzić żadnych sensacji i emocji, bo jest to w tym miejscu naturalna 
rzecz, to jednak tym razem było zupełnie inaczej. Tłum i gwar, jak w dniu największych targów. Barwne stroje i wspa-
niałe dekoracje stoisk przyciągały oko przechodniów, a smakowite potrawy drażniły niejedno podniebienie.

Tak rozpoczęło się nowe kultu-
ralne wydarzenie, które najpraw-
dopodobniej wejdzie na stałe do 
kalendarza imprez powiatu kozie-
nickiego – Przegląd Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Kozienickiego 
pn. „Smaki Ziemi Kozienickiej”. 

– Koła Gospodyń Wiejskich są 
bardzo ważną częścią każdej spo-
łeczności, każdego samorządu. To 
dzięki Wam, drogie Panie, nam 
samorządowcom chce się praco-
wać. To dzięki Wam remontowane 
były świetlice, które są zajmowane 
właśnie przez Was i zamieniają się 
w  takie małe ośrodki krzewienia 
kultury, tradycji, aktywizacji miesz-
kańców wsi. Jest to bardzo ważne. 
Dlatego pojawił się pomysł na Prze-
gląd Kół Gospodyń Wiejskich – po-
wiedział wójt Gniewoszowa Marcin 
Gac, otwierając imprezę.

W Przeglądzie wzięły udział Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sieciecho-
wa, Bąkowca, „Głowiaczowianki” 
z Głowaczowa, „Nasz Borek” z Bor-
ku, z Brzózy, „Marianianki” z Ma-
rianowa , z  Oleksowa, „Babeczki 
z  pieprzem i  solą” z  Nowej Wsi, 
Głuśca, Świerże Górne, „Aktywne 
Kobiety” z  Chmielewa, „Zakrze-
wianki” z Zakrzewia oraz Stowa-
rzyszenia „Kwiat Lipy” i  „Wesołe 
Słoneczka z Cecylówki”.

Podczas, gdy przez stoiska prze-
chodziła komisja konkursowa, 
organizatorzy zadbali o  to, żeby 
uczestnicy się nie nudzili i na scenie 
dużo się działo: w występie tanecz-
nym zaprezentowali się uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Wysokiego Koła, a  tuż po nich, 
w przepięknych folkowych strojach, 
zespół „Słowiczanki” z gminy Sie-
ciechów. 

W  skład jury konkursowego 
weszli: Piotr Kozłowski, burmistrz 
Kozienic, Sylwia Wąsik (przewod-
nicząca komisji, sekretarz Gminy 
Kozienice i  jednocześnie Prze-
wodnicząca Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Kozienickiej) oraz 
wójtowie poszczególnych gmin:, 

Teresa Fryszkiewicz (Garbatka-
-Letnisko), Marcin Gac (gospo-
darz przeglądu), Hubert Czubaj 
( Głowaczów), Anna Plesiewicz-
-Trzeciak (zastępca wójta Gminy 
Grabów nad Pilicą), Arkadiusz 
Guba (Sieciechów), Marek Dra-
pała (Magnuszew) oraz Barbara 
Gontarek – Skarbnik Zarządu 
LGD „Puszcza Kozienicka”. 

Każdy chciał zaprezentować się 
jak najgodniej. Stoły uginały się od 
smakołyków, a prezentujące je pa-
nie, występujące w pięknych stro-
jach ludowych, dla każdego miały 
uśmiech i słowo zachęty do skosz-
towania ich domowych produktów.

Komisja nie miała łatwego wybo-
ru. Na stołach królowały obok pie-
rogów, głównego dania konkurso-
wego, również zupy, sałatki, ciasta 
i czego tylko dusza zapragnęła.

Nie tylko jednak komisja smako-
wała potrawy. Ocenie konkursowej 
podlegały również wystrój stoiska 
i przygotowany występ artystyczny.

W ogólnej klasyfi kacji, w łącznej 
sumie punktów zwycięzcami oka-
zały się:

KGW Bąkowiec – I nagroda bon 
o wartości 2000 zł 

KGW Sieciechów – II nagroda 
bon o wartości 1500 zł 

KGW „Babeczki z  pieprzem 

i solą” – Nowa Wieś – III nagroda 
bon o wartości 1000 zł 

KGW Oleksów – I wyróżnienie – 
bon o wartości 250 zł 

KGW „Marianianki” z Mariano-
wa – II wyróżnienie – bon o war-
tości 250 zł 

KGW Głusiec – III wyróżnienie 
– bon o wartości 250 zł.

W  konkursie dodatkowym na 
„Chleb domowy z okrasą” zwycięz-
cami okazały się:

I nagroda rzeczowa – podwójna 
indukcyjna płyta kuchenna – Sto-
warzyszenie „Wesołe Słoneczka” 
z Cecylówki-Brzózkiej

II nagroda rzeczowa – zestaw noży 
– KGW „Zakrzewianki” z Zakrzewia

III nagroda rzeczowa – czajnik 
elektryczny – KGW „Aktywne Ko-
biety” z Chmielewa

W  konkursie „Moda w  domu 
i  zagrodzie”: nagrodę rzeczową 
mop parowy otrzymało KGW 
Świerże Górne.

Wszyscy bawili się doskonale 
i już dziś przygotowują się do przy-
szłorocznego, drugiego Przeglądu. 

Jego inicjatorem był Urząd Gmi-
ny w Gniewoszowie, a współorga-
nizatorami Związek Gmin Ziemi 
Kozienickiej i Stowarzyszenie LGD 
„Puszcza Kozienicka”.

 Jacek Lombarski

 „Słowiczanki” wystąpiły z energią i przytupem

Również panie z Głowaczowa nie ustępowały w niczym, szczególnie 
będąc w towarzystwie burmistrza Kozienic Piotra Kozłowskiego 
i wójta Głowaczowa Huberta Czubaja

Wójt Marcin Gac rozpoczął uroczyście „I Powiatowy Przegląd KGW” Widzowie dopisali. Plac przed estradą zapełnił się po brzegi 

Panie z KGW w Brzózie przybyły w licznym składzie

„Nasz Borek” prezentował się wspaniale
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Szpital zwoleński 
perełką powiatu
Wbrew trudnościom i niedogodnościom powodowanym przez pandemię korona-
wirusa, samorząd powiatu zwoleńskiego, współdziałający z władzami wojewódz-
kimi i gminami, doprowadził do takiego zaawansowania gruntownej przebudowy 
i modernizacji wnętrz szpitala powiatowego, że 11 września odbyła się uroczy-
stość jego ofi cjalnego otwarcia.

Oczywiście gospodarze i ich go-
ście zachowali procedury sanitar-
ne wprowadzone na okres jesieni. 
14 września, podczas bytności Ada-
ma Struzika, marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego w  Muzeum 
Wsi Radomskiej, przedstawiciele 
powiatu zwoleńskiego: starosta 
Stefan Bernaciak, wicestarosta Wal-
demar Urbański i skarbnik Elżbieta 
Lange podpisali z nim umowę na 
kolejne dofi nansowanie zwoleń-
skiej służby zdrowia kwotą ponad 
2,4 mln zł, przeznaczoną na po-
trzeby inwestycyjne szpitala, w tym 
doposażenie jego i przychodni spe-
cjalistycznych. 

 O  pożytku społecznym ze 
zmian rozwojowych dokonanych 
w zwoleńskiej służbie zaświadcza 
m.in. lista gości uczestniczących 
11 września w uroczystości otwar-
cia szpitala. Dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w  Zwoleniu 
Zbigniew Młynek powitał m.in: wi-
cemarszałka Rafała Rajkowskiego, 
radnego Sejmiku Tomasza Śmie-
tankę, starostę Stefana Bernaciaka, 
wicestarostę Waldemara Urbań-
skiego, przewodniczącego Rady 
Powiatu w Zwoleniu Piotra Fijołka 
wraz z radnymi, burmistrza Zwo-
lenia Arkadiusza Sulimę, zastępcę 
burmistrza Grzegorza Molendow-
skiego, wójtów gmin: Kazanów 
– Teresę Pancerz-Pyrka, Policzna 
– Tomasza Adamca i    Tczów – 
Arkadiusza Barana, wicestarostę 
kozienickiego Grzegorza Mała-
śnickiego, byłego senatora i  rad-
nego Sejmiku Zbigniewa Gołąbka, 
prezesa Korporacji Budowlanej 
DARCO i generalnego wykonaw-
cę Dariusza Żaka, kierowników 
powiatowych inspekcji i  straży, 
inspektorów nadzoru oraz ordy-

natorów i kierowników oddziałów 
szpitala w Zwoleniu.

Starosta Stefan Bernaciak przy-
pomniał podjęte przez samorząd 
powiatu inwestycje w  ochronę 
zdrowia. – Naszą ambicją są duże 
nakłady fi nansowe, m.in. na lokal-
ną ochronę zdrowia. W  połowie 
poprzedniej kadencji ówczesny 
starosta, dziś wicestarosta Walde-
mar Urbański i  ówczesny wice-
starosta, dziś burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima, podjęli decyzję 
o rozpoczęciu procesu fi nansowego 
wsparcia zwoleńskiej służby zdro-
wia, za co chylę przed nimi czoła. 
Dzięki odpowiednim działaniom 
przeprowadzono kompleksową 
termomodernizację budynku szpi-
tala i przychodni na kwotę blisko 
3,5 miliona złotych. Dziś kontynu-
ując te działania zamykamy kolejny 
etap udoskonalania ochrony zdro-
wia na tym terenie, przebudowę 
wnętrz szpitala o wartości ponad 
5  milionów złotych. Kolejnym 
krokiem jest doposażenie w nowo-
czesny sprzęt zarówno szpitala, jak 
i poradni specjalistycznych. Otrzy-
maliśmy na ten cel znaczące wspar-

cie w ramach Regionalnego Instru-
mentu Terytorialnego z  Urzędu 
Marszałkowskiego w  Warszawie. 
Dziękujemy za to kierownictwu 
z  marszałkiem Adamem Struzi-
kiem i wicemarszałkiem Rafałem 
Rakowskim na czele. Podzięko-
wania należą się także radnemu 
województwa mazowieckiego To-
maszowi Śmietance, wasze mądre 
decyzje pozwalają nam trwać i roz-
wijać się – podkreślił starosta Stefan 
Bernaciak.

Od 2016 roku powiat zwoleński 
przeznaczył na realizację zadań 
w  SPZZOZ w  Zwoleniu ponad 
10 milionów złotych. Wśród nich 
warto wymienić: termomoderniza-
cję budynku szpitala i przychodni, 
przebudowę wnętrz szpitala, zakup 
ambulansu, dotację na zakup sprzę-
tu medycznego, dotację na moder-
nizację wnętrz przychodni i dotację 
na zakup aparatu USG.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski 
podkreślał, jak ważna dla rozwoju 
służby zdrowia jest ciągła współ-
praca samorządów. Przypomniał, 
że do powiatu zwoleńskiego trafi -
ło duże dofi nansowanie na zakup 

sprzętu medycznego i dostosowa-
nie pomieszczeń pod ich montaż. 
– Bardzo dziękuję osobom piastu-
jącym stanowiska ważne dla tutej-
szej społeczności, starostom, bur-
mistrzowi za to, że bardzo mocno 
zabiegali, abyśmy mogli wspólnie 
dokończyć tę ogromną inwestycję 
przebudowy wnętrz szpitala, To się 
udało i dużo potrzebnych urządzeń 
trafi ło lub trafi  zarówno do pięk-
nie wyremontowanego szpitala, jak 
i poradni specjalistycznych w Zwo-
leniu. Cieszę się, że jako samorząd 
województwa możemy te działania 
wspierać – mówił wicemarszałek 
Rafał Rajkowski.

Były senator dwu kadencji i rad-
ny Sejmiku wielu kadencji Zbigniew 
Gołąbek odczytał list marszałka 
województwa mazowieckiego Ada-
ma Struzika, w  którym gratuluje 
przedstawicielom powiatu zwo-
leńskiego skuteczności w działaniu. 
Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Su-
lima podziękował starostom oraz 
obecnym członkom Zarządu Po-
wiatu, za kontynuowanie pracy na 
rzecz rozwoju szpitala. W imieniu 
mieszkańców powiatu i  samorzą-
dowców dziękował też wójt gmi-
ny Tczów Arkadiusz Baran, który 
również bardzo pozytywnie ocenił 

działania władz powiatu ze staro-
stą Stefanem Bernaciakiem na rzecz 
poprawy stanu zwoleńskiej służby 
zdrowia.

Dyrektor Zbigniew Młynek po-
dziękował pielęgniarkom, salowym 
i  lekarzom za to, że robili wszyst-
ko, aby remont przebiegał gładko. 
– Ostatni etap remontu był dodat-
kowo utrudniony, ponieważ roz-
poczęła się pandemia COVID-19. 
Jednak szpital nawet na godzinę nie 
został zamknięty i nie utracił cią-
głości pracy. Szczególne podzięko-
wania za ogromne zaangażowanie 
należą się pielęgniarkom, które 
nieustannie czuwały nad bezpie-
czeństwem pacjentów – podkreślał 
dyrektor.

Starosta Stefan Bernaciak powie-
dział na spotkaniu w Muzeum Wsi 
Radomskiej, że środki fi nansowe 
ujęte w podpisanej umowie dotyczą 
dalszej przebudowy infrastruktury 
szpitalnej np. instalacji elektrycz-
nej, sanitarnej, przeciwpożarowej 
itp. Chodzi też o dalsze łóżka spe-
cjalistyczne, wózki służące do do-
starczania pacjentom jedzenia i na-
pojów oraz inny sprzęt medyczny. 
Będą też doposażone przychodnie 
m.in. chirurgiczno– ortopedyczna, 
kardiologiczna i  okulistyczna.Prezentacja symbolicznej planszy, od lewej: Elżbieta Lange – skarbnik powiatu, 

Waldemar Urbański – wicestarosta, Stefan Bernaciak – starosta zwoleński oraz 
Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali od lewej: Dariusz Żak – prezes korporacji Budowlanej DARCO, Zbigniew Młynek – 
dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu, Tomasz Śmietanka – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Stefan Bernaciak – Starosta Zwoleński, 
wicemarszałek Rafał Rajkowski, Waldemar Urbański – wicestarosta, Piotr Fijołek – przewodniczący Rady Powiatu w Zwole-
niu, Zbigniew Gołąbek – były senator i radny Sejmiku oraz Arkadiusz Sulima – Burmistrz Zwolenia

REGION
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Drugi Festyn 
dla Życia i Rodziny
Pomysł narodził się w zeszłym roku i 6 września odbył się 
pierwszy taki festyn. Były jednak wtedy zupełnie inne warun-
ki. Można było pozwolić sobie na więcej. Zabawa była dosko-
nała, jak możemy przeczytać w ubiegłorocznych relacjach.

Ten rok jest jednak zupełnie 
inny. Sanitarne obostrzenia wpro-
wadziły w zasady organizacji tego 
typu imprez duże ograniczenia. 
Również pod względem ilości 
uczestników. Stąd też i  rozmiar 
festynu był mniejszy, ale wszyscy 
i tak bawili się doskonale. 

Po mszy świętej w kościele para-
fi i Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Pionkach, w sali para-
fi alnej odbył się spektakl Teatrzyku 
Pierwszego Kontaktu z  Lublina, 
a po nim na placu parafi alnym ani-
matorzy poprowadzili zabawy i gry 
dla dzieci i  rodzin. Wśród stoisk 
dużym powodzeniem cieszyła się 
ekspozycja Nadleśnictwa Kozienice 
i wyrobów pszczelarskich prezen-
towanych przez Stowarzyszenie 
Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej. 
Druhowie ze Związku Harcerstwa 

Pierwszy taki 
Festiwal w Pionkach
W dobie wszechpanującej masowej produkcji zapomnieliśmy o tych, którzy nie 
produkują na ilość, ale na jakość, a ich wyroby może są i nieco droższe, ale w ni-
czym nie ustępują tym z wielkich wytwórni.

O rzemieślnikach przypomnia-
no podczas Pierwszego Festiwalu 
Wyrobów Rzemieślniczych, zor-
ganizowanego przez Centrum Ak-
tywności Lokalnej, Urząd Miejski 
w Pionkach i restaurację Vinylowa.

Goście Festiwalu mogli nie tylko 
podziwiać wyroby drobnych pro-
ducentów, których w minionej do-
bie nazywano „prywaciarzami”, ale 
również posmakować produktów 
kulinarnych. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyły się wyroby pi-
wowarskie. Zaprezentowano ponad 
40 gatunków piwa z  niewielkich 
wytwórni. 

Przez dwa dni odbywały się 
również pokazy kulinarne popro-
wadzone przez fi nalistę MasterChef 
Michała Fabiszewskiego. Panie 
podpatrywały „mistrza kuchni” 
i zapewne skorzystają z jego cieka-
wych uwag. W szranki z Michałem 

Fabiszewskim wstąpił burmistrz 
Pionek Robert Kowalczyk, a serwo-
wane przez niego przysmaki z grilla 
cieszyły się dużym powodzeniem. 

Dużą atrakcją festiwalu był po-
kaz historyczny zatytułowany „Jak 

Zagłoba w  radomskim bywał” 
i  koncerty zespołów CichoSZA 
i Scream.

Nikt z „pierwszego” festiwalu nie 
odszedł rozczarowany i  wszyscy 
czekamy na „drugi”.  JaL Festiwal otworzył burmistrz Robert Kowalczyk, a poprowadził go Łukasz Cukrowicz

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko twórcy ludowego Występ zespołu Scream

Konkurs wiedzy o bajkach nie był łatwy

Maluchy wykazały się niezwykłą sprawnością w biegu z przeszkodami

Polskiego Okręgu Staropolskiego 
w Pionkach, pod kierunkiem dh. 
Marka Wierzbickiego, zaprezen-
towali ekspozycję historycznych 
eksponatów związanych z  Bitwą 
Warszawską 1920 roku.

 To niezwykłe rodzinne spotka-
nie zakończył bardzo energiczny 
koncert zespołu ludowego „Guzo-
wianki”. 

O bardziej przyziemne doznania 
zatroszczyli się Rycerze Kolumba, 
którzy przygotowali, cieszące się 
dużym powodzeniem, smaczne 
przekąski z grilla.

Organizatorem festynu z ramie-
nia parafi i był ks. proboszcz Ma-
riusz Wincewicz, a  wśród przy-
byłych gości nie zabrakło również 
burmistrza Pionek Roberta Kowal-
czyka i zastępcy burmistrza Kamili 
Kaczorowskiej.

 JaL

Wśród uczestników festynu spotka-
liśmy burmistrza Pionek Roberta 
Kowalczyka i jego zastępcę, Kamilę 
Kaczorowską

Ekspozycja przygotowana przez ZHR budziła zainteresowanie Duże zainteresowanie wzbudziły stoiska leśników i pszczelarzy
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 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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.

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-
lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Janusz 
Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojazdami 
o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, w tym 
wyposażonymi w windy. Z  jego usług korzystały już m.in. 
prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sejmu RP 
w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi poza gra-
nicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii do kraju 
i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA
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Nagrody dla muzealników przyznane
O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego projektu otwartego, edukacyjnego, 
najlepszego projektu w kategorii „O Wolną Polskę” oraz najlepszego wydaw-
nictwa 2019 r. ubiegało się łącznie 65 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza. 
Spośród nich komisja wybrała najciekawsze inicjatywy. – Chcemy promować 
mazowieckie muzea i pokazywać szerokiemu gronu ich ofertę, ale też zachęcać 
do odwiedzania. Temu służy ten konkurs – podkreśla marszałek Adam Struzik. 
Podczas uroczystej gali w Muzeum Wsi Radomskiej, nagrody wszystkim wyróż-
nionym wręczyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Konkurs „Mazowieckie Zda-
rzenie Muzealne – Wierzba” kie-
rowany jest do wszystkich placó-
wek muzealnych w województwie 
mazowieckim, a  jego założeniem 
jest nagradzanie najciekawszych 
projektów instytucji kultury. – 
W trakcie tych kilkunastu lat w kon-
kursie oceniono kilkaset projektów, 
niezmiernie interesujących i różno-
rodnych, potwierdzających wybitną 
rolę muzealnictwa w kształtowaniu 
oraz propagowaniu kultury i sztu-
ki w społeczeństwie – przekonuje 
Jadwiga Teresa Zakrzewska, 
radna województwa mazowiec-
kiego, przewodnicząca Komisji 
Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego. W  konkursie nagradzane 
są zarówno projekty i wystawy, ale 
też wydawnictwa. Jak dodaje wi-
cemarszałek Wiesław Raboszuk 
– Mazowieckie muzea są coraz bar-
dziej przyjazne młodym odbiorcom. 
Wykorzystują nowoczesne techno-
logie, efekty audiowizualne, ale też 
umożliwiają spotkania z artystami 
i ekspertami.

W  ramach 5 kategorii do XIV 
edycji konkursu zgłosiło się aż 65 
inicjatyw w  tym 13 wystaw zor-
ganizowanych lub współorgani-
zowanych przez większe muzea, 
7 wystaw zorganizowanych lub 
współorganizowanych przez mniej-
sze muzea, 7 w kategorii „O wolną 
Polskę”, 9 projektów edukacyjnych, 
16 najciekawszych wydawnictw 
muzealnych oraz 13 w  kategorii 
otwartej. Spośród nich wybrano 
20 laureatów i przyznano 13 wy-
różnień. 

Laureatami XIV edycji 
konkursu „Mazowieckie 
Zdarzenia Muzealne – 
Wierzba” zostali:
 Kategoria 

„Najciekawsza wystawa”

Wystawy przygotowane przez 
mniejsze muzea:

1. I  miejsce zajęła wystawa pt. 
„Nad głowami sosny szumiące. 100. 
rocznica nadania nazwy Legionowo" 
zorganizowana przez Filię „Piaski" 
Muzeum Historycznego w  Legio-
nowie.

2. II miejsce zajęła wystawa pt. 
„Pamięć, Tożsamość, Dziedzictwo. 
Pomniki Kazimierza Pułaskiego 
w  Polsce i  USA” zorganizowana 
przez Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce.

3. III miejsce zajęła wystawa pt. 
„Wykończone tkaniny” zorganizo-
wana przez Muzeum Lniarstwa im. 
Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Wyróżnienie w  tej kategorii 
otrzymała wystawa pt. „Dawny 
strój ludowy Ziemi Tłuszczańskiej” 
zorganizowana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Wystawy zorganizowane przez 
większe muzea:

1. I miejsce zajęła ex aequo wy-
stawa pt. „Odbicie. Jestem jak ty, 
zapewne" zorganizowana przez 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz wystawa pt. „Wielki świat ma-
łego człowieka. Dzieciństwo w kul-
turach pozaeuropejskich" zorgani-
zowana przez Muzeum Regionalne 
w Siedlcach,

2. II miejsce zajęła wystawa pt. 
„Citius – Altius – Fortius. Polska 
sztuka olimpijska" zorganizowana 
przez Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie. 

3. III miejsce zajęła wystawa pt. 
„Słowa nieulotne. Pismo w kultu-
rach świata” zorganizowana przez 
Muzeum Azji i Pacyfi ku.

Wyróżnienie w  tej kategorii 
otrzymały wystawy:

1. „Femina et Medicina. Portret 
Hygiei w  tradycji akademickiej 
Warszawy" zorganizowana przez 
Muzeum Historii Medycyny War-
szawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego.

2. Wystawa czasowa „Gdynia – 
Tel Awiw" zorganizowana przez 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN.

3. „Wystawa, której nie było… 
Ignacy Łopieński (1865–1941) – 
odnowiciel sztuki grafi cznej” zor-
ganizowana przez Muzeum Naro-
dowe w Warszawie.

3. III miejsce zajęło wydawnic-
two „Wojna wtedy nad Polską sza-
lała. Z pamiętników, listów, doku-
mentów 1914–1920” wydane przez 
Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie.

Wyróżnienie w  tej kategorii 
otrzymały wydawnictwa:

1. „Nieba i ziemi nie widać. War-
szawiacy o wrześniu 1939” wydane 
przez Muzeum Warszawy.

2. „Ptaki, ptaszki, ptakoidy” 
Stanisław Łubieński wydane przez 
Państwowe Muzeum Etnografi czne 
w Warszawie.

3. „Bratanków dzieje wspólne. 
Unikaty ze zbiorów budapesztań-
skich”. Katalog w  wersji polsko – 
węgierskiej, Michał Mackiewicz, 
Tibor Kovács wydane przez Mu-
zeum Łazienki Królewskie w War-
szawie.

4. „Próby z latającymi bombami 
V-1 i rakietami balistycznymi V-2 
we wschodniej Polsce w 1944 roku” 
Sławomir Kordaczuk wydane przez 
Muzeum Regionalne w Siedlcach.

5. „Paweł Susid. Mówię wam: tak 
wygląda wasze życie= Paweł Susid. 
Truly I tell you: your life looks like 
that” wydane przez Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu.

6. „Józef Krzyżewski z Przasny-
sza i jego potomkowie” autor – dr 
Waldemar Krzyżewski wydane 
przez Muzeum Weterynarii Wie-
sławy i Waldemara Krzyżewskich 
w Przasnyszu.

 Marta Milewska,
Rzecznik Prasowy,

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

 Kategoria „Projekt otwarty”
1. I miejsce zajął projekt pt. „O wol-

ną i niepodległą Polskę” – spektakl 
teatralny w 70. rocznicę pokazowego 
procesu młodzieży w  kinie Narew 
w Pułtusku zorganizowany przez Mu-
zeum Regionalne w Pułtusku.

2. II miejsce zajął projekt pt. 
„3XMoniuszko” zorganizowany 
przez Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu.

3. III miejsce zajął cykl konfe-
rencji pt. „Samorząd Mecenasem 
Kultury" zorganizowany przez Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie. 

Wyróżnienie w  tej kategorii 
otrzymały projekty:

1. Koncert „Olimpijczycy II 
Rzeczpospolitej" zorganizowany 
przez Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie,

2. „Biblioteka Cyfrowa Muzeum 
Łazienki Królewskie” zorganizowa-
ny przez Muzeum Łazienki Kró-
lewskie w Warszawie.

 Kategoria „Najlepszy projekt 
edukacyjny”

1. I miejsce zajął projekt pt. „Wy-
chodząc z  ram" zorganizowany 
przez Muzeum Łazienki Królew-
skie w Warszawie. 

2. II miejsce zajął projekt pt. „Le-
gendy Starego Miasta w Warszawie. 
Wybór tekstów do nauki języka 
polskiego jako obcego z ćwiczenia-
mi” zorganizowany przez Muzeum 
Warszawy.

3. III miejsce zajął projekt pt. 
„Lniane kreacje” zorganizowany 
przez Muzeum Lniarstwa im. Filipa 
de Girarda w Żyrardowie.

Wyróżnienie w  tej kategorii 
otrzymał projekt pt. „Wakacje 
w Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze” zorganizowany przez Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze.

 Kategoria „O Wolną Polskę”
1. I miejsce zajął projekt pt. „Py-

tam o  Polskę. Dyskusja dzieł XX 
wieku. Warsztaty dla młodzieży” 
zorganizowany przez Muzeum Na-
rodowe w Warszawie.

2. II miejsce zajął projekt pt. 
„Nieba i ziemi nie widać. Warsza-
wiacy o  wrześniu 1939” zorgani-
zowany przez Muzeum Warszawy.

3. III miejsce zajął projekt pt. „Po-
kolenie 1918” – Widowisko muzyczne 
oraz plenerowa wystawa niepodległo-
ściowa zorganizowany przez Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Kategoria „Najciekawsze 
wydawnictwo muzealne”

1. I miejsce zajęło wydawnictwo 
pt. „Gdynia – Tel Awiw”, koncep-
cja i redakcja naukowa: Artur Ta-
nikowski wydane przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN.

2. II miejsce zajęło ex aequo wy-
dawnictwo pt. „Jaskinia Gvardjilas 
Klde w Gruzji”. Opracowanie wyda-
ne w stulecie badań polskiego arche-
ologa Stefana Krukowskiego przez 
Państwowe Muzeum Archeologicz-
ne w Warszawie oraz wydawnictwo 
pt. „Ignacy Łopieński”, red. naukowa 
Piotr P. Czyż wydane przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie.
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 Robert Kowalczyk, burmistrz Pionek, jest doskonałym włoda-
rzem miasta. Ale jest też świetnym kucharzem, co udowodnił pod-
czas I Pionkowskiego Festiwalu Wyrobów Rzemieślniczych, stając 
w kulinarne szranki z fi nalistą MasterChefa Michałem Fabiszewskim. 
Poszło mu świetnie!

 Pani dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, otrzymała 
od mazowieckich muzealników  oprawione w ramkę podziękowanie za 
zorganizowanie w tej prestiżowej placówce dorocznego konkursu pod 
nazwą „Mazowieckie zdarzenia muzealne”. Wręczył je pani Ilonie wraz 
z kwiatami Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 Euzebiusz Strzelczyk, wójt Gminy Grabów nad Pilicą, przybył na przegląd „Smaki Ziemi Kozienic-
kiej” wraz z małżonką półofi cjalnie. W jego zastępstwie, w komisji konkursowej uczestniczyła wicewójt 
Anna Plesiewicz-Trzeciak. Pan Euzebiusz bawił się doskonale zasiadając skromnie we wspaniałym 
towarzystwie małżonki i pozostałych gości festynu.

 Galę muzealników 
w  Muzeum Wsi Ra-
domskiej poprzedziła 
bardzo poważna dys-
kusja na temat bar-
dzo kontrowersyjny… 
podziału Mazowsza 
na dwa województwa. 
Chodzi o  Mazowsze 
stołeczne tj.  Warszawę 
z przylegającym do niej 
powiatami tworzącymi 

 Jak tu wybrać zwycięzcę, kiedy wszystko, na każdym stoisku, smakowicie wygląda i ładnie poda-
ne. Do tego okraszone uśmiechami pań z Kół Gospodyń Wiejskich i w takiej ilości, że zapas kalorii 
starczyłby na tydzień. Jak nie na dłużej. Komisja Konkursowa Pierwszego Przeglądu – „Smaki Ziemi 
Kozienickiej”, mężnie stawiła czoła temu zadaniu. Tak panie, jak i panowie za poczęstunek odwza-
jemniali się uśmiechem i odpowiednią oceną. Wójt Marcin Gac, mimo że oceniał również stoisko 
z własnej gminy, nie szczędził wysokich ocen również paniom z innych Kół.

PO(D)GL ĄDY

Kulinarnie też uzdolniony

Pani dyrektor cała 
w… skowronkach

Niełatwa dola komisji

Dobra zabawa w dobrym towarzystwie

Mazowsze 
już 
podzielone…

jak gdyby obwarzanek i drugie  „Region mazowiecki” obejmujący 
prawie 30 powiatów ziemskich, tworzących jak gdyby wianuszek wo-
bec pierwszego. Debatę prowadzili na przemian: marszałek Adam 
Struzik, ekonomista Marcin Wajda i radny  Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybytniak, sadownik z powiatu grójeckiego. 
Z jednej z plansz, którą zaprezentowali wynika, że Mazowsze jest już 
podzielone (potwierdza to załączona grafi ka) tylko, że… statystycznie. 
Jest podzielone od  2018 roku i zaspokaja dążenie do sprawiedli-
wego podziału środków. Nie dysponuje jednak minimum tysiącem 
urzędników, czym podział statystyczny bije na głowę województwo 
nadzorowane przez wojewodę, marszałka i tabun ich funkcjonariuszy. 


