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CAFE JAZZ 
FESTIVAL 2021

Za nami wspaniała impreza Już po raz piąty 
w Radomiu 
odbył się Cafe 
Jazz Festival. 
Muzyczna uczta 
dla miłośników 
jazzu tradycyjne-
go, a także bluesa, 
sweengu i boogie, 
trwała od piątku 
do niedzieli.

Nad zalewem na Borkach wy-
stąpili cenieni artyści z  całego 
kraju. Nie zabrakło też muzyki 
w wykonaniu radomskich jazz-
manów. Festiwal rozpoczął się 
piątek o  godz. 16. koncertem 
grupy Five O`Clock Orchestra  
na placu Corazziego. Później im-
preza przeniosła się Borki. Spo-
tkaniu z jazzem tradycyjnym to-
warzyszył 62. Zlot Camper Team. 
W miasteczku festiwalowym na 
Borkach wystawiły fi rmy z bran-
ży kawiarskiej. Nie zabrakło de-
gustacji i pokazów alternatywne-
go parzenia tego aromatycznego 
napoju.

 UM Radom
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W hołdzie słudze Bożemu 
ks. Romanowi Kotlarzowi
15 sierpnia br., w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie odbył się koncert „Matko 
ratuj!” dedykowany słudze Bożemu ks. Romanowi Kotlarzowi w 45.rocznicę jego śmierci. 

Wystąpili: Olga Bończyk (nar-
rator), Ewa Spanowska (sopran), 
Karol Lizak (tenor) i  Robert 
Grudzień (organy). Scenariusz 
opracowała Anna Drela. Montaż 
słowno-muzyczny dostarczył 
słuchaczom wielu wrażeń i  zo-
stał przyjęty owacyjnie. Spon-
sorzy tego wydarzenia, które 
upamiętniło niezłomnego ka-
płana męczennika Radomskie-
go Czerwca ’76, to IPN Oddział 
w Lublinie, Gmina Kowala oraz 
parafi a pw. MB Częstochowskiej 
w Pelagowie-Trablicach.

Natomiast w środę, 18 sierp-
nia, odbyła się kolejna część 
uroczystości  związanych 
z  45.  rocznicą śmierci ks. Ko-
tlarza. O godzinie 17. w koście-
le Matki Bożej Częstochowskiej 

dzinnej parafii kapłana, a także 
Szydłowca i Mirca.

Po Mszy Świętej uczestnicy 
uroczystości w  asyście przyby-
łych pocztów sztandarowych 
i  orkiestry wojskowej przema-
szerowali pod Izbę Pamięci 
ks. Romana Kotlarza, gdzie Wójt 
Gminy Kowala Dariusz Bulski po-
witał wszystkich i  podziękował 
za obecność, będącą wyrazem 
żywej pamięci o  ks. Romanie Ko-
tlarzu i jego posłudze duszpaster-
skiej. Ostatnim akcentem było 
złożenie kwiatów pod obeliskiem 
upamiętniającym ks.  Romana 
Kotlarza przez rodzinę, władze 
samorządowe gminy Kowala, 
Starostę Powiatu Radomskiego, 
proboszczów i parafi an z Trablic 
i  Koniemłotów, poczty sztan-
darowe, organizacje społeczne 
i  stowarzyszenia biorące udział 
w uroczystości.

Na terenie Izby Pamięci uczest-
nicy uroczystości mieli także 
okazję obejrzeć wystawę „Walka 
o duszę narodu. Wokół obchodów 
Millenium i Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 1956–1966/67” przygo-
towanej przez lubelski IPN.

 Kamil Lipiński
UG Kowala

w Pelagowie odprawiona zosta-
ła Msza Św. koncelebrowana 
w  intencji zmarłego kapłana 
pod przewodnictwem Jego Eks-
celencji księdza biskupa Marka 
Solarczyka, który wspólnie 
z wiernymi modlił się o beaty-
fikację ks. Romana Kotlarza. Na 
nabożeństwie, oprócz licznie 
zgromadzonych mieszkańców 
Pelagowa, obecni byli przedsta-
wiciele rządu, parlamentu, sa-
morządowcy, na czele z Dariu-
szem Bulskim Wójtem Gminy 
Kowala, Waldemarem Trelką 
Starostą Radomskim, repre-
zentanci organizacji, stowa-
rzyszenia, Solidarność, poczty 
sztandarowe, leśnicy, orkiestra 
wojskowa i żołnierze oraz dele-
gacje parafii: Koniemłoty – ro-
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XXI Dożynki 
Gminy Kozienice
Pogoda dopisała, świeciło słońce, więc nic dziwnego, że na 
uroczystościach dożynkowych, które w tym roku odbyły się 
w Świerżach Górnych, zjawiło się mnóstwo gości.

Po uroczystej mszy świętej 
dziękczynnej za tegoroczne 
zbiory w  kościele parafi alnym 
pw. Świętego Jakuba Apostoła, 
barwny korowód dożynkowy 
przemaszerował na plac boisk 
piłkarskich, gdzie odbyły się 
główne uroczystości. Zebranych 
powitali gospodarze dożynek: 
burmistrz gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Kozienicach 
Rafał Sucherman.

 Klub Seniora „Złota Jesień” 
z Kozienic zaprezentował pieśni 
dożynkowe, a  starostowie do-
żynek: Zofi a Ptak – przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nowej Wsi oraz Marek Pyrka – 
z Kuźm, rolnik specjalizujący się 
w produkcji ogórków kiszonych 
i kapusty, przekazali na ręce go-
spodarzy dożynek bochen chle-
ba wypieczony z  tegorocznego 
ziarna.

Zabierając głos burmistrz 
Piotr Kozłowski podziękował 
rolnikom za ich trud i  dobrą 
pracę mimo wielu problemów 
i trudności. A później, jak zawsze 
na dożynkach, wzruszający mo-
ment – dzielenie chlebem, oby 
go nigdy i nikomu nie zabrakło…

W  tym roku przypada jubi-
leusz IX wieków Świerży Gór-
nych. W  związku z  tym radni 
Rady Miejskiej w  Kozienicach: 

Ewa Malec i  Marcin Ogórek, 
mieszkańcy Świerży, wygło-
sili prelekcję „Świerże Górne 
– dawniej i dziś” jednoczenie 
promując książkę „Dziewięć 
wieków Świerży Górnych. 
Obrazy z historii odległej i bli-
skiej” dostępnej na dożynko-
wym stoisku.

Wyróżniającym się rolni-
kom wręczono odznaki ho-
norowe „Zasłużony dla rol-
nictwa”. Otrzymali je: Bożena 
Wrześniak z  Opatkowic, Ma-
ciej Kochowski z  Piotrkowic 
oraz Mateusz Słomski z Nowej 
Wsi.

Zgodnie z tradycją wybrano 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. W  tym roku pierwszą 
nagrodę otrzymał wieniec 
wykonany przez mieszkań-
ców Nowej Wsi, a za najlepsza 
potrawę regionalną uznano 
kapustę dębową przygotowa-
ną przez KGW Nowoczesna 
Gospodyni ze Stanisławic.

Dożynki to również czas 
zabawy. Na scenie wystąpił 
zespół „Playboys”, a  wszyscy 
mogli bawić się aż do północy 
przy muzyce zespołu „Quatro 
Band”.

 Bogdan Wyciszkiewicz

Podwójny jubileusz 
w Świerżach Górnych
Dziewięć wieków wsi i dwadzieścia lat szkoły to nieby-
wała okazja do fetowania. W minioną sobotę pierwszy 
jubileusz uczczono wystawą i publikacją „IX wieków 
miejscowości i parafi i w Świerżach Górnych”. Drugi, 
20-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana 
Chrapka, festynem rodzinnym. 

Jubileuszy festyn rozpoczę-
to od rodzinnego biegu na dy-
stansie 1500 metrów, w którym 
uczestniczyło 40 zawodników. Po 
ofi cjalnych wystąpieniach odbyła 
się prezentacja nowego logotypu 
szkoły, wyłonionego w  wyniku 
konkursu, który wygrała Amelia 
Bilska otrzymując pamiątkową 
statuetkę, oraz maskotki szkol-
nej, sympatycznego „Świerżyka”, 
który będzie od tej pory towarzy-
szył wszystkim szkolnym impre-
zom. 

Uczestnicy festynu mogli po-
dziwiać artystyczne występy 
przedszkolaków i  pokaz iluzji 

w wykonaniu absolwenta szkoły 
Kacpra Kulika. Na zakończenie 
imprezy każdy mógł spróbować 
jubileuszowego tortu.

Organizatorzy przygotowali 
animacje i  konkursy dla dzie-
ci, wystawy, prezentację fi lmu 
o szkole „20 lat minęło”. Program 
bardzo sprawnie poprowadzili 
nauczyciele: Agata Staromłyńska 
i Dariusz Kowalczyk.

Organizatorami obchodu tego 
podwójnego jubileuszu był Urząd 
Gminy Kozienice, PSP w Świer-
żach Górnych, ENEA Wytwarza-
nie i Sołectwo Świerże Górne. 

 JaL
Dożynkowe wieńce były wyjątkowo okazałe

Burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu towarzyszyli radni RM i starostowie dożynek

Występy artystów cieszyły się ogromnym powodzeniem

Burmistrz Piotr Kozłowski podczas dzielenia chlebem

Uczestnicy rodzinnego biegu

Szkolna maskotka „Świerżyk”

Gratulacje i wspaniały bukiet kwiatów burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski 
przekazał na ręce dyrektor PSP Małgorzaty Wolszczak
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Piknik 
w Błędowskich 
Sadach

W niedzielę, 22 sierpnia, mieszkańcy gminy Błędów i powiatu grójeckiego uczestni-
czyli całymi rodzinami w tradycyjnym dla Błędowa, Pikniku w Błędowskich Sadach. 
Po roku przerwy ze względu na pandemię wirusa Covid-19, tradycji stało się zadość. 
Na tegorocznym pikniku nie zabrakło wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych. Patronat 
honorowy nad piknikiem objął Adam Struzik marszałek województwa mazowieckie-
go. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak.

Pogoda dopisała i  już od rana 
na szkolnym boisku PSP w Błę-
dowie stanęły estrada i  liczne 
stoiska z  wyrobami twórców 
ludowych, z tradycyjnymi potra-
wami Kół Gospodyń Wiejskich, 
gastronomiczne ze słodyczami, 
grillami i  zimnymi napojami. 
Imponowała wystawa maszyn 
rolniczych i  sadowniczych, 
a  przy wejściu funkcjonował 

specjalnie zorganizowany punkt 
szczepień. – Zależy nam na zdro-
wiu mieszkańców, apelujemy, 
by się szczepili przeciw wiru-
sowi Covid-19. Taką możliwość 
stworzyliśmy tym uczestnikom 
pikniku, którzy nie zrobili tego 
do tej pory – poinformowali nas 
organizatorzy imprezy.

Nie zawiedli też goście, w tym 
parlamentarzyści, członkowie 

Sejmiku Mazowsza, przedstawi-
ciele powiatu, współpracujących 
z gminą instytucji i organizacji. 
Przywitał ich gospodarz pikni-
ku, wójt gminy Błędów Mirosław 
Jakubczak. Wśród gości byli: 
europoseł Zbigniew Kuźmiuk, 
posłowie Anna Kwiecień i  Ma-
rek Suski, radny sejmiku Leszek 
Przybytniak, zastępca dyrektora 
Mazowieckiego Oddziału Regio-

nalnego ARiMR Zbigniew Sobie-
raj, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Grójeckiego, członko-
wie Zarządu Powiatu Grójeckie-
go Marzena Rosołowska i Paweł 
Siennicki, radny powiatu gró-
jeckiego Wojciech Wojtczak, sa-
morządowcy zaprzyjaźnionych 
gmin i miast, księża oraz liczna 
grupa sponsorów pikniku.

Życzenia pomyślności sadow-
nikom i rolnikom w ich trudnej 
pracy, dobrej zabawy na pikni-
ku złożył w  imieniu Rządu RP 
i  obecnych na pikniku parla-
mentarzystów poseł Marek Su-
ski oraz w  imieniu marszałka 
sejmiku Mazowsza radny Leszek 
Przybytniak.

Parlamentarzystom za współ-
pracę z  gminą Błędów, samo-
rządowcom, przedstawicielom 
fi rm, instytucji oraz mieszkań-
com działającym na rzecz roz-
woju gminy, pięknie oprawione 
podziękowania wręczył wójt 
Mirosław Jakubczak. Serdecznie 
podziękował sponsorom pikni-
ku oraz pracownikom Urzędu 
Gminy za dotychczasową pracę 
w  szczególnym, naznaczonym 
pandemią czasie.

– Dziś jest dobry moment, aby-
śmy odpoczęli i wspólnie spędzili 
wolny czas przy muzyce. Im więcej 
mieszkańców zostanie zaszczepio-
nych, tym bezpieczniej będziemy 
w gminie żyli – powiedział wójt.

Wśród gości pikniku byli parlamentarzyści, członkowie sejmiku Mazowsza, przedstawiciele powiatu grójeckiego 
i współpracujących z gminą instytucji oraz organizacji

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak. Towa-
rzyszyli mu sekretarz gminy Jacek Adamski i Justyna Brzezińska z Wydziału Promocji

Wójt podziękował obecnym na pikniku parlamentarzystom za współpracę z gminą Błędów, 
samorządowcom, przedstawicielom fi rm, instytucji oraz mieszkańcom działającym na rzecz 
rozwoju gminy, wręczając pięknie oprawione podziękowania

W trakcie pikniku czynny był specjalnie zorganizowany punkt szczepień 
przeciw wirusowi Covid-19. Zainteresowanie budziła wystawa maszyn rolniczych i sadowniczych

Wójt podziękował młodzieży z Lipia za piękny występ
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Piknik w Błędowskich Sadach

Gwiazdą wieczoru 
Zenon Martyniuk
W atmosferze dobrej zabawy mieszkańcy gminy Błędów spędzili niedzielę 
22 sierpnia, oklaskując lokalnych muzyków i solistów oraz delektując się 
regionalnymi potrawami, przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich.

 Dla dzieci organizatorzy przy-
gotowali wiele konkursów i gier, 
było też wesołe miasteczko oraz 
dmuchane zjeżdżalnie i  prze-
jażdżki na kucykach. Natomiast 
na estradzie bawiły publiczność: 
zespół REFLEX z  Błędowa, gi-
tarzyści z Lipia, orkiestra Forte 
Band z Wilkowa, orkiestry OSP 
z Lipia i Błędowa, zespół RETRO 
z Błędowa, Stępocianki z Kowa-
li. Było rozrywkowo, a także na 
ludowo. Była też zmiana klimatu 
na włoski, w który wprowadzili 
bawiących się Halina Benedyk 
i Marco Antonelli.

Gromkie oklaski zebrała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Miasta 
Zwolenia – laureaci Mistrzostw Eu-
ropy - za wspaniały pokaz musztry 
paradnej. Było co podziwiać. 

Po marszowym przerywniku 
piosenki znane i  nieznane za-
śpiewała Natalia Napiórkowska. 
Na pianinie akompaniował jej 
Artur Słotwiński. 

 Piknik zakończył występ 
gwiazdy wieczoru – Zenona 
Martyniuka z zespołem Akcent. 
Przestrzeń przed estradą wypeł-
nił tłum sympatyków artysty. 
Piknikiem zawładnęły przeboje 
lubianego Zenka. Po koncercie 

do późnych godzin wieczornych 
trwała potańcówka przy dźwię-
kach lokalnego zespołu Refl ex.

 – Spotkajmy się za rok na Pik-
niku w Błędowskich Sadach – to 
życzenie wypowiadał niejeden 
uczestnik imprezy.

Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent

Parada w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwolenia oczarowała widzów

Tak licznie bawiono się na pikniku

Pyszne potrawy i ciasta serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie 
oraz KGW Wilhelmowska Kraina, Machnatka Parcela i Dąbrówka Stara

W klimacie włoskich piosenek bawili Halina Benedyk i Marco Antonelli. 
Za uatrakcyjnienie pikniku podziękował artystom wójt Błędowa

Piosenki biesiadne zaprezentowały Stępocianki z Kowali

Zenkowi Martyniukowi za gorący występ podziękowała w imieniu organizatorów 
Justyna Brzezińska z Wydziału Promocji Wśród lokalnych zespołów wystąpiła orkiestra Forte Band z Wilkowa
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100-lecie OSP Tczów 
i wiele świątecznych atrakcji
Niedziela, 15 sierpnia, była dla Mieszkańców Gminy Tczów dniem wyjątkowym, pełnym 
ważnych lokalnie wydarzeń. Tego dnia obchodziliśmy wspaniałe, okrągłe święto 100-le-
cia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczowie, biegliśmy w Charytatywnym 
Biegu w celu pomocy Nadii Stawarz oraz integrowaliśmy się w rytm tanecznej muzyki 
podczas festynu rodzinnego.

Całość obchodów rozpoczęła 
się uroczystą mszą świętą w Ko-
ściele Parafi alnym pw. św. Jana 
Chrzciciela w Tczowie. Następnie 
strażacy oraz zaproszeni goście 
wyruszyli marszem w kierunku 
placu przy strażnicy OSP Tczów. 
Tam miejsce miała uroczystość, 
którą zwieńczyło odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy kamiennej 
wykonanej z okazji 100-lecia jed-
nostki OSP Tczów, a  także uro-
czyste poświęcenia samochodu 
strażackiego Kamaz. Wręczono 

również medale za zasługi dla 
druhów-ochotników oraz meda-
le upamiętniające ten wyjątko-
wy dzień dla strażaków, radnych 
i wszystkich zaproszonych gości. 
Cały ten czas musztrą paradną 
umilała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Miasta Zwolenia.

Następnie przyszedł czas na 
emocje sportowe. Odbyły się 
biegi dzieci, a  także główne na 
dystansach 6 i 11 km. Uczestnicy 
zgodnie podkreślają, że choć ry-
walizacja była do ostatnich me-

trów, to najważniejszy był aspekt 
charytatywny, czyli pomoc Nadii. 
Wysokie temperatury panujące 
tego dnia nie zniechęciły biega-
czy i w biegach głównych wystar-
towało blisko 50 osób. 

Po rozdaniu nagród dla zwy-
cięzców w  biegach uczestnicy 
festynu mogli korzystać z wszel-
kich atrakcji, zaplanowanych na 
ten dzień, w tym z dmuchanych 
zabawek dla dzieci, z  których 
korzystanie w tym dniu było zu-
pełnie darmowe, stoiska GOPS 
w  Tczowie, gdzie można było 
umalować buzię lub włosy oraz 
z  foodtrucków przygotowanych 
dla wszystkich uczestników. 

W tym dniu na scenie wystąpi-
ły następujące zespoły: ExQlusiv, 
Silvers Łukasz Wnuk i AfterParty

Frekwencja na koncertach do-
pisała, a uczestnicy zabawy bawi-
li się świetnie.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym na to wydarzenie! Mamy 
nadzieję, że do zobaczenia za rok! 

 UG Tczów
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Sceną 
zawładnęły 
gwiazdy…

Po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi, do Klwowa powró-
ciła wieloletnia tradycja Święta Papryki. Jak co roku w połowie sierpnia na stadio-
nie GKS Klwów pojawiły się barwne stoiska i tłumy kibiców spragnionych rozrywki 
innej niż okrągła piłka. 

– Święto Papryki to trochę gór-
nolotna nazwa. Właściwie jest 
to święto plonów, bo w tym mo-
mencie mamy największy wysyp 
papryki – powiedział wójt gminy 
Klwów Piotr Papis. – Ta jest wy-
jątkowa, jest najlepsza. Papryka 

z naszego regionu ma pięć razy 
więcej witaminy C aniżeli cytry-
na. Jest to najpiękniejsze warzy-
wo na świecie.

Tegoroczne Święto obfi towało 
w moc wrażeń. Poza licznymi sto-
iskami i atrakcyjnymi dmuchany-

mi zamkami dla najmłodszych, 
na estradzie zawitały gwiazdy di-
sco-polo z najwyższej półki. Była 
„Jagoda i Brylant” i wulkaniczna 
„Etna”. Tłum słuchaczy żywo 
reagował na występy zespołów 
„Bayer”, „Kamasutra” i „MIG” oraz 
występ Mateusza Mijala.

Nie były to jednak jedyne 
znaczące wydarzenia tego dnia 
w  Klwowie. To również wielki 
dzień dla druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Klwowa, Sadów 
Kolonii i Ulowa.

To właśnie te drużyny otrzy-
mały ofi cjalnie nowe wozy bo-
jowe. OSP w Klwowie otrzymało 
pojazd specjalny typu quad TGB 
Blade 600, ufundowany przez 
starostę przysuskiego Mariana 
Niemirskiego wraz zarządem. 
Jednostkę OSP Ulów wzbogacił 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
MAN TGM zakupiony dzięki 
finansowaniu z  Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Warszawie 
oraz marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzi-
ka, a także dofi nansowaniu z bu-
dżetu gminy Klwów. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Sadach Kolonii 
weszła w posiadanie pojazdu ra-
towniczo-gaśniczy marki Merce-
des ATEGO, który został ufundo-
wany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji 
w  ramach konkursu „Bitwa 
o wozy” w kampanii prezydenc-
kiej 2020.

Na zakończenie tej, jakże 
podniosłej części uroczystości 
druh Zbigniew Gołąbek, prezes 
ZOSP RP Mazowsza, odznaczył 
za zasługi dla pożarnictwa wój-
ta gminy Klwów, Piotra Papisa, 
„Krzyżem św. Floriana” przyzna-
nym przez kapitułę Stowarzysze-
nia Konfraterni Mazowieckiej 
w 100. rocznicę Związku Floriań-
skiego oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Jerzego Sieczaka 
„Srebrnym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”, nadanym 
przez prezydium zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Po tej uroczystej chwili, zaba-
wa trwała do późnych godzin 
nocnych, a zakończył ją wspania-
ły pokaz ogni sztucznych.

 JaL

Ważny moment w życiu druhów OSP Klwów. Wręczenie kluczyków do lśniącego 
nowością nowego quada TGB Blade 600

Uroczyste przecięcie wstęgi na pojazdach ratowniczo-gaśniczych i można ruszać do akcji

Odznaczeni zasługi dla pożarnictwa. Piotr Papis wójt gminy Klwów i Jerzy Sieczak 
przewodniczący Rady Gminy Klwów Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gosposia” zaprezentowało potrawy z papryki

Gwiazdy estrady „Jagoda i Brylant”

Jak co roku na Święcie Papryki przed estradą gościł tłum słuchaczy

Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych
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Miłe pogwarki

Jubilaci…

Spotkania, 
spotkania…

Ech, poszalałoby się

 Piotr Papis, wójt 
gminy Klwów, pod-
czas Święta Papryki 
spotkał się z przyby-
łym na festyn wój-
tem gminy Gielniów 
Władysławem Czar-
neckim, któremu 
towarzyszył Tadeusz 
Wasiak mieszkaniec 
wsi Gałki (gm. Giel-
niów). 

 Wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak stanął niedawno przed 
pewnym wyzwaniem. Inaczej mówiąc, przed społecznym zapotrze-
bowaniem na kontynuowanie gminnej tradycji organizowania latem 
Pikniku w Błędowskich Sadach. Czasu było niewiele, a organizacyj-
nych spraw do ogarnięcia multum. A przecież i bieżących, pilnych 
nie brakuje. A że wójt słynie z dobrej maniery: „dla chcącego nic 
trudnego”, piknik w niedzielę 22 sierpnia się odbył. Nie zabrakło 
muzyki, regionalnych dań, gwiazdy wieczoru i oczekiwanych gości. 
Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, co jak widać na zdjęciu, 
wójt skrzętnie sprawdzał osobiście i telefonicznie.

 Na festynie „XV Świę-
to Papryki” w  Klwowie, 
spotkali się starzy (nieko-
niecznie wiekiem) znajo-
mi: Leszek Przybytniak 
radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
gdzie sprawuje funkcję 
przewodniczącego Komi-
sji Rolnictwa i  Terenów 
Wiejskich i  Andrzej Łu-
czycki, senator VI kaden-
cji Senatu RP. Nie pod-
słuchiwaliśmy o  czym 
panowie rozmawiali, a je-
dynie wykonaliśmy im 
pamiątkowe zdjęcie.

 Zbigniew Gołąbek to nie tylko prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, ale również znany miłośnik 
motoryzacji. Po oczach widać, że z chęcią „poquadowałby” trochę.

 Tak Krzysztof 
Gawkowski, przewod-
niczący Koalicyjnego 
Parlamentarnego Klu-
bu Lewicy, określił po-
łączenie struktur SLD 
i  Wiosny w  Nową Le-
wicę. Na zdjęciu sym-
bolizuje to zwieńczenie 
rąk szefów łączących 
się radomskich orga-
nizacji partyjnych: Waldemara Kaczmarskiego (z lewej) i Patryka Fajdka (z prawej) 
zaprezentowane z  inicjatywy posła Krzysztofa Gawkowskiego na poniedziałkowej 
konferencji prasowej. Dwie godziny później Gawkowski w tejże zmodernizowanej 
siedzibie Nowej Lewicy przy ul. Żeromskiego 31 odbył spotkanie z członkami łączach 
się organizacji SLD i Wiosny, informując o stanie spraw w kraju i ustosunkowując się 
do wielu zadanych mu pytań. Więcej w kolejnym wydaniu TR.

 Gospodarze i zaproszeni goście Jubileuszu 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siennie, zwieńczyli uroczystość wzbogaconą poświęceniem i przekazaniem wozu 
bojowego Kamaz pamiątkowym zdjęciem. Podobnie będzie za kilka dni, gdyż wójt 
Dariusz Strąg i szef niedzielnych jubilatów druh Michał Wlazłowski, pełniący jed-
nocześnie funkcję prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Siennie przypominali, że 
wkrótce jubileusz obchodzą również druhowie z jednostki OSP w Janowie.
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