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Zapraszamy mieszkańców Radomia w wieku 60+ do udziału w projekcie.

W ramach projektu proponujemy zajęcia ruchowe (gimnastyczne), nordic walking, terapię zajęciową, pogadanki prozdrowotne 
oraz badanie słuchu uczestników projektu.

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w ww. projekcie będzie się odbywać 
w dniach od 06.09.2021r. do 15.09.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Limanowskiego 29A w Radomiu. 

Należy zgłosić się osobiście w godz. 9:00–12:00.

Wszelkich Informacji dotyczących warunków udziału w projekcie można także uzyskać telefonicznie 
pod nr tel. 664 086 814 w godzinach pracy biura Stowarzyszenia (8:00–14:00).

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu w ramach oferty z Gminy Miasta Radomia 
jest realizatorem zadania – programu polityki zdrowotnej pn. 

„KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA – aktywizacja osób w wieku 60+” 
skierowanego do mieszkańców Radomia

Zadanie jest w całości sfi nansowane ze środków Gminy Miasta Radomia

ZNAMY BIBLIOTEKARZA 
ROKU 2021 Bibliotekarzem Roku 2021 została 

Anna Pruska, kierownik Filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Anna Pruska rozpoczęła przygo-
dę z radomską biblioteką w 1978 
roku. Początkowo pracowała 
w Wypożyczalni Głównej, ale już 
6 lat później przeniosła się do fi lii 
nr 1 na Glinicach. Następnie w la-
tach 1991–1992 była kierownikiem 
fi lii w Starej Woli. Po jej likwidacji 
objęła ponownie kierownictwo 
w  „jedynce” , którą zarządzała 
przez niemal ćwierć wieku. Po 
przekształceniu w 2016 roku fi lii 
nr 1 i umieszczeniu jej pod nowym 
adresem przy ul. Osiedlowej, Anna 
Pruska objęła kierownictwo w fi lii 
nr 3 na Michałowie. Przepracowa-
ła tam ostatnie pięć lat.

Pani Anna wielokrotnie no-
minowana była do tytułu Biblio-
tekarza Roku, w 2012 r. zdobyła 
najwięcej głosów od czytelników 
w tym konkursie. W 2021 r. została 
doceniona za ogromne zaangażo-
wanie na rzecz upowszechniania 
czytelnictwa. W  „pandemicz-
nym” roku utrzymywała kontakt 
z czytelnikiem za pośrednictwem 

strony facebookowej fi lii, czytała 
fragmenty książek, recenzowała, 
włączała fi lię w ogólnopolskie ak-
cje. Ożywiła bibliotekę na Micha-
łowie, zapraszając liczne grupy 
przedszkolaków i prowadząc zaję-

cia czytelnicze. Przede wszystkim 
jednak całą swoją osobą dawała 
przykład na to, że czytanie może 
być życiową pasją.

Bibliotekarzem jest się nie tyl-
ko przez osiem godzin dziennie 

za ladą biblioteczną. To styl życia 
i  wielka pasja czytelnicza. Pani 
Anna udowadnia to całą sobą. 
Nowe pokolenie bibliotekarzy 
może brać z Niej przykład.

 MBP
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Hala sportowa 
godna zazdrości
30 września br. w Grabowie nad Pilicą odbyła się XXVII sesja 
Rady Gminy. Każda sesja jest ważna, ale ta była wyjątkowa. 
Nie chodziło w niej o podjęcie ważkich dla społeczności gminy 
uchwał, ale o złożenie wyrazów podziękowania byłej i obecnej Ra-
dzie za wieloletni wysiłek pomyślnego przeprowadzenia i zakoń-
czenia tak ważnej inwestycji, jaką była budowa hali sportowej.

Po stwierdzeniu quorum, od-
czytaniu porządku sesji i  jed-
nomyślnym zatwierdzeniu go, 
przewodniczący Rady Gminy 
Marcin Brynda oddał głos wój-
towi Gminy Grabów nad Pilicą, 
Euzebiuszowi Strzelczykowi.

– Jest to uroczysta sesja po-
święcona najważniejszej inwe-
stycji, którą zrealizowaliśmy na 
przestrzeni 30-lecia samorządu 
reaktywowanego w 1990 roku. Ta 
inwestycja mogła być rozpoczę-
ta dzięki przychylności radnych, 
którzy są obecni w  obecnej ra-
dzie i  w  poprzedniej kadencji, 
bo przede wszystkim o przystą-
pieniu do opracowania projektu 
technicznego w roku 2017 zde-
cydowała Rada poprzedniej ka-
dencji, za co tutaj obecnym pań-
stwu dziękuję – powiedział wójt 
Strzelczyk. W krótkich słowach 
opisał przebieg realizacji budowy 
hali od momentu złożenia wnio-
sku o dofi nansowanie budowy do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
po dzień obecny, czyli oddanie 
obiektu do użytku publicznego.

– Myślę, że tak samo jak ja, 
tak wszyscy życzylibyśmy sobie, 
żeby ta hala okazała się za mała 
dla osób, które chcą uprawiać 
sport. Ten obiekt przyczyni się 
do podniesienia kultury sporto-
wej społeczeństwa naszej gminy 
i wyniki sportowe naszej szkoły 
będą jeszcze wyższe i będziemy 
się wspólnie cieszyć naszym do-
brem i będziemy z tego dumni – 
powiedział radny Waldemar Giza.

– Trzy lata wzrastania tej hali, 
oglądania postępów prac, to była 
miła sprawa. Mam nadzieję, że ta 
hala przyczyni się rzeczywiście do 
wzrostu popularności sportu, a za-
razem będzie dla wszystkich miesz-
kańców wielką radością. Sądzę, że 
gdyby przyszło rozpoczynać budo-
wę w obecnych czasach, nie było by 
nas na to stać – powiedział Andrzej 
Chrabąszcz, przewodniczący Rady 
Gminy poprzedniej kadencji. – To 
było nasze marzenie od 25 lat.

Oddana do użytkowania hala 
sportowa to obiekt o  łącznej ku-
baturze 1364,21 metrów kwadra-
towych, z czego 1062,15 przypada 
na salę sportową i  trybuny dla 
widzów. Dzięki nowoczesnemu 
wyposażeniu i  zastosowanym 
technologiom jest to jeden z naj-
nowocześniejszych obiektów 
w  powiecie kozienickim. Będą 
tam funkcjonować boiska do ko-
szykówki, siatkówki, tenisa ziem-
nego i piłki ręcznej, a na trybunach 
może zasiąść 110 widzów. Koszt 
budowy to 5,7 mln zł. Dzięki uzy-
skanemu dofi nansowaniu i zgod-
nej z  harmonogramem pracy 
gmina zrealizowała tę inwestycję 
nie zadłużając swojego budżetu. 
Co już jest olbrzymim sukcesem 
przy budowie tak dużego i nowo-
czesnego obiektu.  JaL

Obecni i byli radni Gminy Grabów nad Pilicą dumni są z ukończenia nowoczesnej inwestycji

Wójt gminy Grabów nad Pilicą Euze-
biusz Strzelczyk i przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Brynda złożyli podzię-
kowanie byłym i obecnym radnym za 
pracę włożoną na rzecz powstania hali

Widok hali od strony wschodniej

Wszyscy radni byli jednomyślni, hala sportowa w Grabowie nad Pilicą jest potrzebnaAndrzej Chrabąszcz – przewodniczący 
Rady Gminy poprzedniej kadencji

Uroczyste przecięcie wstęgi i można rozegrać pierwszy mecz

Jeszcze czuć świeżą farbę, ale już wkrótce hala wypełni się widzami i zawodnikami
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Zaszczep się na Mazowszu
Do 30 września na terenie województwa mazowiec-
kiego działać będą objazdowe punkty szczepień. Ich 
celem jest dotarcie do jak największej liczby miesz-
kańców. Na dziś w pełni zaszczepionych jest ponad 
połowa mieszkańców województwa.

– To wciąż zdecydowanie za 
mało, żeby mówić o odporności 
zbiorowej – mówi Konstanty Ra-
dziwiłł, Wojewoda Mazowiecki. 
– Szczepienia przeciw COVID-19 
to jedyna skuteczna metoda, 
abyśmy uchronili siebie, ale też 
naszych bliskich przed negatyw-
nymi skutkami koronawirusa. 
Im więcej osób się zaszczepi, tym 
mniejsza będzie skala potencjal-
nej kolejnej fali zachorowań – 
apeluje Wojewoda.

Objazdowe punkty szczepień 
pojawią się przede wszystkim 
w gminach z najniższym wskaź-
nikiem w pełni zaszczepionych 
mieszkańców. Harmonogram 
objazdowych punktów szcze-
pień jest udostępniany na bie-
żąco na stronie Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego: https://
www.gov.pl/web/uw-mazowiec-
ki/zaszczep-sie-na-mazowszu-
-trasa-mobilnych-punktow-
szczepien. Osoby, które chcą się 
zaszczepić otrzymają szczepion-
ki fi rmy Johnson&Johnson. 

Warto się zaszczepić
– Szczepienie w  znacznym 

stopniu chroni przed zachoro-
waniem, ale nawet jeśli ono wy-
stąpi, to przebieg choroby będzie 
łagodniejszy. Szczepienie przede 
wszystkim chroni przed śmiercią. 
Chcemy, aby mieszkańcy mieli 
jak najwięcej możliwości za-
szczepienia się – przekonuje Kon-
stanty Radziwiłł, który z apelem 
o udział w szczepieniach zwrócił 
się do mieszkańców w  specjal-
nym liście. – Szczepienia będą się 
odbywały w Państwa miejscowo-
ściach i parafi ach oraz podczas 
lokalnych wydarzeń, takich jak 
dożynki, pikniki i  festyny – na-
pisał Konstanty Radziwiłł. – Im 

więcej osób zostanie zaszczepio-
nych – seniorów, osób dorosłych 
i młodzieży – tym większa będzie 
szansa, że nie dojdzie do przecią-
żenia systemu ochrony zdrowia, 
a w konsekwencji – wprowadze-
nia uciążliwych obostrzeń, w tym 
zamknięcia szkół i  gospodarki. 
Każdy z nas ma wpływ na to, jak 
obniżyć czwartą falę zakażeń 
w naszym kraju i jak zmniejszyć 
skalę zagrożeń, z  jakimi będzie-
my musieli się zmagać – napisał 
Wojewoda Mazowiecki. 

– To kwestia odpowiedzial-
ności każdego z  nas za życie 
i  zdrowie nie tylko własne, ale 
także bliskich, znajomych i całej 
wspólnoty. Szczepiąc się, chro-
nimy nie tylko siebie, ale także 
innych. Szczepienia są w całości 
fi nansowane z budżetu państwa 
– apeluje do mieszkańców Ma-
zowsza Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda aktywnie wspiera 
akcję szczepień od początku jej 
trwania. Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki w Warszawie zorgani-
zował takie inicjatywy jak: szcze-
pienie przy dziesięciu parafi ach 
na terenie województwa (1 sierp-
nia) w ramach którego zaszcze-
piło się 739 osób. Jeszcze więcej 
osób – bo 3,5 tysiąca zaszczepiło 
się na początku maja w ramach 
akcji „Zaszczep się w majówkę”, 
która odbywała się w  każdym 
województwie. W  promowanie 
szczepień przeciw COVID-19 
włączają się także Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W ra-
mach Programu #SzczepimySię 
z OSP, strażacy-ochotnicy poma-
gają w wykonywaniu szczepień 
organizując i  przeprowadzając 
transport personelu medyczne-
go wykonującego szczepienia do 

miejsca zamieszkania pacjenta. 
Mogą też służyć w  zorganizo-
waniu transportu pacjentów do 
punktów szczepień lub innych 
miejsc, gdzie wykonywane są 
szczepienia. Osoby mające pro-
blem z  samodzielnym dotar-
ciem do punktu szczepień mogą 
skorzystać z  transportu zorga-
nizowanego przez gminy, które 
otrzymały na ten cel dofi nanso-
wanie z rządu.

W  ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień na Mazow-
szu działa rozbudowana sieć 

punktów szczepień przeciw CO-
VID-19. Na terenie województwa 
mazowieckiego funkcjonuje po-
nad 1 100 punktów, w  których 
można zaszczepić się przeciwko 
COVID-19. Mapa punktów szcze-
pień dostępna jest na stronie: 
https://www.gov.pl/web/szcze-
pimysie/mapa-punktow-szcze-
pien#/. Na szczepienie można 
zapisać się w najbliższym punk-
cie szczepień, poprzez bezpłat-
ną infolinię 989, wysyłając SMS 
o  treści „SzczepimySie” na nu-
mer 880 333 333/664 908 556 lub 
na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Zaszczep się i wygraj 
nie tylko zdrowie

Rząd przygotował wiele za-
chęt dla mieszkańców. Do końca 
września każda osoba pełnolet-
nia i w pełni zaszczepiona może 
wziąć udział w Loterii Narodowe-
go Programu Szczepień i wygrać 
atrakcyjne nagrody. Na zwycięz-
ców czekają pieniądze, samocho-
dy i hulajnogi elektryczne. Orga-
nizowane są również konkursy 
dla gmin. Pół tysiąca gmin, które 
osiągną poziom zaszczepiania na 
poziomie minimum 67 procent 
mieszkańców, otrzyma nagro-
dę w wysokości 100 tys. zł. Wy-
łoniona będzie też najbardziej 
odporna gmina. Ta z  najwyż-

szym odsetkiem zaszczepionych 
mieszkańców w  Polsce wygra 
2 mln zł. Konkurs trwa do 31 paź-
dziernika 2021 r. Także do końca 
października trwa konkurs „Ro-
snąca Odporność”. Mogą w nim 
wziąć udział gminy wyłączając 
miasta na prawach powiatu. 
Nagradzane będą gminy, które 
wykażą się najwyższym przy-
rostem poziomu zaszczepienia 
mieszkańców pełnym cyklem 
szczepień liczonym od 1 sierp-
nia. Samorząd może wygrać aż 
milion złotych. 

– Szczepienie trwa chwilę. 
A jest to jedyny, a zarazem bar-
dzo skuteczny sposób na unik-
nięcie zakażenia koronawirusem 
– przekonuje Wojewoda Mazo-
wiecki Konstanty Radziwiłł. 

– Szczepionki są bezpieczne – 
zostały gruntownie przebadane 
przez naukowców – podkreśla. 

I apeluje: – Nie wiemy, w jakiej 
formie przyjdzie czwarta fala za-
każeń. Czy nie będzie wymagała 
bardziej ścisłej izolacji, wprowa-
dzenia ponownych uciążliwych 
obostrzeń, zamknięcia szkół 
i gospodarki. Ile istnień ludzkich 
zabierze. Szczepienie jest jedyną 
formą walki z  wirusem, jedyną 
szansą, że wirus wyginie i  nie 
będzie już nikogo zabijał – mówi 
Konstanty Radziwiłł. 



4 Nr 212GMINA ODRZY WÓŁ

www.odrzywol.pl

Spotkanie z folklorem 
po raz trzynasty

Po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami sa-
nitarnymi związanymi z pandemią, powrócił do Odrzy-
wołu „Przegląd Folkloru”. I tylko na tym zyskał. Artyści 
nabrali krzepy i werwy, a z estrady przeszli nawet na 
parkiet i zatańczyli z widzami oberka.

W ubiegłych latach, poczyna-
jąc od 2008 roku, przegląd odby-
wał się w  listopadzie. Zmieniły 
się jednak czasy i nie wiadomo, 
czy jesienią nie wrócą obostrze-
nia, a  i  pogoda będzie mniej 
sprzyjająca. Już i  tak zmienio-
no lokalizację imprezy. Jeszcze 
niedawno zapowiadano ją na 
świeżym powietrzu, na stadio-
nie. Padające w ostatnich dniach 
deszcze zmusiły organizatorów 
do przeniesienia ją do hali spor-
towej. Na szczęście pomieścili się 
w niej wszyscy. Tak stoiska Kół 
Gospodyń Wiejskich, jak i widzo-
wie. Pogoda jak zwykle spłatała 
fi gla i po pochmurnym poranku 
zaświeciło słońce. Nie było już 
jednak czasu na kolejną zmianę 
planów tym bardziej, że uczest-
nicy Przeglądu dopisali. Zgłosiło 
się siedem Kół Gospodyń Wiel-
skich i Stowarzyszeń, trzydzieści 
zespołów ludowych, kapel i indy-
widualnych wykonawców. W ar-
tystycznym przeglądzie wzięło 
udział około 130 artystów. 

– Przegląd zorganizowany zo-
stał po to żeby ocalić to, co jesz-
cze zostało z  folkloru. Ale nie 
tylko ocalić. Chcieliśmy zebrać 
i  wspierać twórców ludowych. 
Pokazać ich na Przeglądzie Folk-
loru. Nagrodzić ich za tę pracę, 
zmotywować do rozwijania swo-
jej działalności. Widzimy, że jest 
duże zainteresowanie tą imprezą 
i  jest szansa, że kultura ludowa 
przetrwa dzięki takim właśnie 
imprezom jak „Przegląd Folklo-
ru” w  Odrzywole – powiedział 
wójt Marian Kmieciak.

Nie są to złudne nadzieje. Już 
dziś widać, że w wielu zespołach 
czy kapelach ludowych występu-
ją młodzi artyści, którzy chętnie 
uczestniczą w tej swoistej sztafe-
cie pokoleń.

Tegoroczny przegląd rozpoczął 
Zespół Ludowy Dziennego Domu 
Senior+ w gminie Odrzywół, któ-
ry zaprezentował inscenizację 
tradycyjnego wesela opoczyń-
skiego. W rolę pary nowożeńców 
wcielili się właśnie młodzi arty-
ści, którym jest jeszcze bardzo 
daleko do tytułu seniora: Izabela 
Bubiec i  Paweł Garczyński. To 
właśnie w  trakcie tej insceniza-
cji artyści zeszli ze sceny i jak na 
prawdziwym weselu – wciągnęli 
do zabawy gości zasiadających 
na widowni, wśród których był 

między innymi starosta powiatu 
przysuskiego Marian Niemirski, 
radna Sejmiku Ewa Białecka, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Wochniak, burmistrz 
Miasta i  Gminy Przysucha To-
masz Matlakiewicz, wójtowie: Ro-
bert Fidos (gm. Borkowice), Piotr 
Papis (gm. Klwów), Krzysztof Sob-
czak (gm. Wieniawa), Władysław 
Czarnecki (gm. Gielniów). 

Po inscenizacji wesela niepod-
legającego ocenie jury, w którego 
składzie zasiadły panie: Barbara 
Rataj, prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego Ziemi 
Odrzywolskiej, Genowefa Cecy-
lia Pogorzała, sekretarz gminy 
Odrzywół i  Bogumiła Stępień, 
kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Odrzywole, nastą-
pił faktyczny przegląd folkloru. 
Na estradzie dali popis następu-
jący artyści (solo i w zespołach): 
Zespół Pieśni i  Tańca Ziemi 
Nowomiejskiej z  Nowego Mia-
sta nad Pilicą, Zespół Ludowy 
„Przystalanki” z  Przystałowic 
Małych, „Bielińska Polka” z Bie-
lin oraz „Przepióreczka” z  PSP 
w Odrzywole, dwa młodzieżowe 
zespoły ludowe, które wspania-
le pielęgnują tradycję swoich 
dziadków, Aleksander Wąsik, 
jedenastoletni instrumentalista, 
Zespół „Zakukała kukułeczka” 
z  Gałek Rusinowskich, Kape-
la Krzysztofa Rokicińskiego, 
skrzypek Zbigniew Ciechowicz, 
Zespół ludowy Wiesława Białek 
i Stanisław Pyzik z zespołu „Znad 
Drzewiczki”, Kapela Bolesława 
Mocarskiego z  gm. Gielniów, 
solistka Ewa Ziętek, Kapela SET, 
solistka Stanisława Stobieniecka 
z zespołu „Znad Drzewiczki”, Ka-

Wójt gminy Odrzywół Marian Kmieciak i prezes Barbara Rataj zaprosili wszystkich 
do wspaniałej zabawy

W jury przeglądu zasiadły: Genowefa Cecylia Pogorzała, Barbara Rataj 
i Bogumiła Stępień 

Weselni goście zatańczyli w rytm oberka

Oklaskom nie było końca. Występy artystów wszystkim się podobały

pela Ryszarda Wieteski, solista 
Bogusław Kuśmierczyk, Kapela 
Wiesławy Gromadzkiej, w  któ-
rej grają jej wnuki Monika i Ma-
teusz, Zespół Ludowy „Wolunec-
ki” z  Kamiennej Woli, solistka 
Teresa Bieńkowska, Kapela Jana 

Wochniaka z Wieniawy, Zespół 
Ludowy „Sierzchowianie”, solist-
ka Ewa Białek z Jabłonicy, Kapela 
„Sami Swoi”, akordeonista Mate-
usz Papis, Zespół Folklorystycz-
ny „Wieniawa”, Kapela Józefa 
Kowalczyka, solista-instrumen-

talista Jan Tarnowski, Kapela 
Zbigniewa Ciechowicza z Rdzo-
wa, solista-instrumentalista Jó-
zef Kowalczyk, Kapela Andrzeja 
Malika ze Skrzyńska i  Kapela 
Władysława Urbańczyka. 

Grand Prix w kategorii zespo-
łów dziecięcych otrzymał Zespół 
„Bielińska Polka” z Bielin i Zespół 
„Przepióreczka” z PSP w Odrzy-
wole. W  kategorii kapel Grand 
Prix otrzymała Kapela Zbignie-
wa Ciechowicza, w kategorii ze-
społów ludowych Zespół „Przy-
stalanki”, a w kategorii solistów/
instrumentalistów najlepszy był 
Mateusz Papis.

Ocenie jurorów poddanych 
zostało również siedem stoisk 
z  kulinariami przygotowanymi 
przez Koła Gospodyń Wiejskich: 
z Kamiennej Woli, Stowarzysze-
nie „Rozwadzianki” z  gm. Giel-
niów, KGW „Dziarskie zgranie” 
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z  Brzezinek, Stowarzyszenie 
„Józefinki” z  Rusinowa, KGW 
z  Kolonii Ossa, Środowiskowy 
Dom Samopomocy z  Myślako-
wic i KGW „Rozwadzianki plus”. 
Wszystko wyglądało apetycznie 
i było smaczne. Panie z jury mia-
ły trudny wybór. Ostatecznie 
Grand Prix w kategorii kół i sto-
warzyszeń otrzymało Koło Go-
spodyń Wiejskich z Kamiennej 
Woli i Koło Gospodyń Wiejskich 
„Rozwadzianki plus”.

Werdykt jury to jeszcze nie 
wszystko. Dla najstarszego i naj-
młodszego uczestnika przeglądu 
specjalną nagrodę ufundował 
senator Stanisław Karczewski. 
Otrzymały je Kasia Wieprzycka 
(6 lat) z Zespołu „Bielińskie Po-
lki i  Ewa Białek gm. Wieniawa 
(78 lat). Natomiast nagrodę od 
posła Parlamentu Europejskiego 
Zbigniewa Kuźmiuka otrzymała 
Wiesława Gromadzka.

Organizatorami tegorocznego 
„Przeglądu Folkloru” było Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
Ziemi Odrzywolskiej oraz wójt 
gminy Odrzywół Marian Kmie-
ciak. Na ich ręce spłynęły listy 
z podziękowaniami od marszał-
ka Adama Struzika, europosła 
Zbigniewa Kuźmiuka i senatora 
Stanisława Karczewskiego. 

Zespół Ludowy Dziennego Domu Senior+ w gminie Odrzywół przedstawił inscenizację tradycyjnego wesela

„Przystalanki” z Przystałowic Małych (Grand Prix przeglądu)

Stoisko KGW „Dziarskie Zgranie”

Panie i pan z KGW „Rozwadzianki Plus” (Grand Prix przeglądu)

Wypieki na stoisku Stowarzyszenia „Rozwadzianki” 

KGW w Kamiennej Woli (Grand Prix przeglądu)

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej

Dziecięcy zespół „Bielińska Polka” z PSP w Bielinach (Grand Prix przeglądu)

Szkolny zespół „Przepióreczka” z PSP w Odrzywole (Grand Prix przeglądu)„Zakukała Kukułka” z Gałek Rusinowskich
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140-latka 
z młodym 
narybkiem

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu świętowała 
29 sierpnia Jubileusz 140-lecia działalności. Msza św. 
w intencji wielu pokoleń druhów-ochotników i uro-
czysty apel, dzięki szczęśliwie sprzyjającej pogodzie, 
odbyły się na Placu Wolności.

Urozmaicony rys historyczny, 
zaprezentowany przez druhnę 
Justynę Wojtczak, wzbogacili 
szerszą otoczką duchowni cele-
brujący nabożeństwo, w homilii 
ks. Zbigniew Suchecki, a w mo-
dlitwie sędziwy ks. Stefan Ka-
zulak, kapelan grójeckich stra-
żaków. Uczestnicy uroczystości 
dowiedzieli się, że Korpus Stra-
ży Ogniowej, jaki w  1881 roku 
powstał, był podzielony na 4 
oddziały liczące 20-30 druhów. 
W drewnianej remizie przecho-
wywano sprzęt. W  większości 
drewnianej zabudowie wybucha-
ły groźne pożary, stąd obywatel-
skie inicjatywy przeciwdziała-
jące pożarom. Władze miejskie 
zobowiązywały np. mieszkańców 
do użyczania zwierząt pociągo-
wych na wypadek pożaru.

Znane są nazwiska ponad 20. 
założycieli Korpusu Straż Ognio-
wej w Grójcu. Funkcję pierwszego 
prezesa sprawował rejent Włady-
sław Kamiński, uczestnik powsta-
nia styczniowego, a naczelnika – 
Edward Pomianowski. Do straży 
ogniowej garnęła się młodzież, 
głównie z  pobudek patriotycz-
nych. W 1882 roku 90-osobowy 
oddział Korpusu Straży Ogniowej 
przeszedł chrzest bojowy, ratując 
przy dużym poparciu mieszkań-
ców, co tylko się dało, z wielkiego 
pożaru przy ul. Mszczonowskiej 
i Kościelnej. 

W latach 1892–1893 w sąsiedz-
twie obecnej PSP nr 3 została 
wybudowana nowa strażnica, 
a w 1901 roku utworzono stra-
żacką orkiestrę. W  1914 roku 
Straż Ogniowa i  jej orkiestra 
ostały obrabowane przez wojska 
niemieckie. Wznowiły działal-
ność w  1918 roku po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości. 

W 1921 roku czyli na 40. rocznicę 
działalności, mieszkańcy Grójca 
ufundowali druhom-ochotni-
kom sztandar. W  1927 r. straż 
ochotnicza przeprowadziła się 
do nowego budynku, współfi nan-
sowanego przez władze miejskie. 
Stworzyły tym samym warunki 
do przystosowywania jej dzia-
łalności do ówczesnych potrzeb. 
W 1935 roku zakupili przenośną 
motopompę, a  następnie auto-
pompę marki „Fiat”, która była 
wielkim postępem w  gaszeniu 
pożarów. Przed wybuchem woj-
ny w 1939 roku, Straż Ochotni-
cza w Grójcu wyłoniła jednostkę 
rezerwową, podzieloną na 3. od-
działy, rozlokowane w ważnych 
miejscach miasta. Po zajęciu 
Grójca przez okupanta, siedziba 
straży została przeznaczona na 
tymczasowy szpital. Zniszczo-
no wiele sprzętu i dokumentów. 
Straż jednak istniała. Wielu mło-
dych ludzi zasiliło ją w  obawie 
przed wywózką na roboty przy-
musowe do Niemiec. Druhowie 
przejęli porzucony pod Grójcem 
samochód strażacki, który po 
remoncie służył im w gaszeniu 
pożarów. W 1944 roku straż gró-
jecka otrzymała drugi samochód 
marki Mercedes.

Po zakończeniu wojny dh 
Jan Kudelski czynił wiele dla 
przywrócenia Straży pełnej 
sprawności w  działaniu, a  dh 
Jan Tarnowski – dla ożywienia 
orkiestry dętej. Duże zmiany, 
nie tylko wizualne, dokonały się 
w remizie. W 1960 roku dh M. 
Wieczorek utworzył przy OSP 
drużynę harcerską. Trzy lata 
później dh Józef Sieradzki zor-
ganizował Młodzieżową Druży-
nę Pożarniczą, która wyróżniała 
się w województwie.

RP Waldemar Pawlak. Rozpo-
czął się też kapitalny remont 
strażnicy, trwający do 2005 roku. 
W 2003 roku została reaktywo-
wana Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza, rozpoczynając nowy 
okres aktywnej działalności. Na 
125-lecie druhowie otrzymali 
samochód Volkswagen, a w 2015 
roku jednostka OSP z Grójca zo-
stała włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo– Gaśnicze-
go. Unowocześnianie jednostki 
było kontynuowane. 130-lecie 
zaznaczyła odsłonięciem Figur-
ki św. Floriana i  otrzymaniem 
kolejnego wozu ratowniczo– ga-
śniczego. W  2018 roku pojawił 
się nowy samochód operacyjny 
marki Ford, w następnym – Mer-
cedes oraz mikrobus marki Ford. 
W 2020 roku – OSP rozpoczyna 
kapitalny remont budynku oraz 
inicjuje zbiórkę złomu na zakup 
pralnicy. Kupuje ją dzięki wspar-
ciu fi nansowemu marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego. Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza 
liczy już 60 dziewcząt i chłopców 
i  jest bardzo aktywna w  kraju. 
Cała jednostka wkracza w swoje 
140-lecie z  liczbą 150. Druhów-
-ochotników.

Niedzielne uroczystości po-
twierdziły, że jubilatka z Grójca 
nie folguje. Dzięki inicjatywie 
Burmistrza Grójca Dariusza 
Gwiazdy i  zaangażowaniu stra-
żaków oraz ich przyjaciół, nowo-
czesnego sprzętu przybywa. 

Burmistrz Dariusz Gwiazda 
wręczył Sławomirowi Marosz-
kowi, prezesowi OSP Grójec, 
kluczyki do samochodu „Fiat” 
oraz dokumenty do supernowo-
czesnej sprężarki.

Odsłonięty został też oryginal-
ny pomnik przedstawiający stra-
żaka z  uratowanym dzieckiem, 
wykonany przez rzeźbiarza An-
drzeja Zawadzkiego.

Było też wiele odznaczeń, wy-
różnień i  gratulacji. Wicewoje-
woda mazowiecki Artur Stan-
dowicz udekorował w  imieniu 
Prezydenta RP trzech druhów. 
Złotym Krzyżem Zasługi Sławo-
mira Maroszka, a krzyżem brą-
zowym Bogusława Głogowskiego 
i Ewę Sztokinier. Było też wiele 
innych odznaczeń i  odznak, 
m.in. Za zasługi dla Pożarnictwa, 
Strażak Wzorowy, dyplomów 
i podziękowań przesłanych m.in. 
przez Prezesa ZG ZOSP Walde-
mara Pawlaka. Za Zasługi dla 
Gminy Grójec odznaczono: Sła-
womira Maroszka, Henryka Tru-
skowskiego i Wojciecha Kłosiń-
skiego. Podziękowania otrzymali 
wszyscy członkowie Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. Cenne 
było honorowanie za wysługę lat, 
w tym za 70 lat Henryka Jawor-
skiego i Kazimierza Jaworskiego, 
za 60 lat – Henryka Truskowskie-
go, 50 lat – Wojciecha Kłosińskie-
go, 45 lat – Sławomira Maroszka 
oraz 40 lat – Jana Augusiewicza 
i Piotra Pękalskiego.

Więcej na stronie:facebook.
com/tygodnikradomski

 (M.K.)

W 1982 roku OSP otrzymała no-
wego Stara 244, który zastąpił wy-
służonego Stara 29. W 1985 roku 
druhom wręczono nowy sztandar 
ufundowany przez władze miasta. 
Powstanie PSP i rygory stanu wo-
jennego ograniczały jednak dzia-
łalność grójeckiej jednostki.

Po zmianach ustrojowych 
wybrany został nowy Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Grójcu z  prezesem Henry-
kiem Jaworskim. W 1996 r. OSP 

obchodziła jubileusz 115-lecia. 
Były odznaczenia i  gratulacje. 
Złotym Znakiem Związku zo-
stali uhonorowani – Henryk 
Jaworski i  Wojciech Kłosiński. 
Wizytówką OSP pozostawała 
jej orkiestra dęta, też jubilatka, 
koncertująca w Polsce i poza jej 
granicami. W  2001 roku jubi-
latka-orkiestra zorganizowała 
powiatowy przegląd orkiestr, 
a obchodzącą 120-lecie jednostkę 
OSP zaszczycił prezes ZG ZOSP 

Kapelan grójeckich strażaków ks. Stefan Kazulak poświęca przekazanego jubilatom Fiata. 
Wartę przy pojeździe pełnią druhowie – Sławomir Maroszek (z lewej) i Paweł Młoźniak

Zaproszeni goście przy odsłoniętym Pomniku Strażaka

Druhny i druhowie jubilaci, w tym członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
(z prawej) podczas apelu na Placu Wolności

Druhowie i zaproszeni goście podczas uroczystości na Placu Wolności. W pierw-
szym szeregu (od lewej): druhowie seniorzy – Henryk Jaworski i Wojciech Kłosiński, 
przew. RM – Karol Biedrzycki, burmistrz Dariusz Gwiazda, przedstawiciele PSP 
– Marcin Błoński i Andrzej Lisiecki, Prezes ZOSP RP Mazowsza Zb. Gołąbek, pos. 
Mirosław Maliszewski i radny sejmiku Leszek Przybytniak

Burmistrz Dariusz Gwiazda wręcza prezesowi S. Maroszkowi kluczyki do przeka-
zywanego jubilatom samochodu marki Fiat
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Jubileusz żywotnej 
120-latki
Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu , licząca 69. druhów 
przygotowanych do działań zapobiegawczych i ratowniczych 
i 8. członków honorowych, obchodziła 21 sierpnia jubileusz 
120-lecia. W niecodziennej uroczystości uczestniczyło wielu 
gości z powiatu, województwa i kraju.

Z rysu historycznego jednostki 
przedstawionego przez jej pre-
zesa dh. Ireneusza Zagórskiego 
wynika, że statut Ochotniczej 
Straży Ogniowej w  Szydłowcu 
został zatwierdzony przez wła-
dze carskiej guberni w Radomiu 
17 marca 1899 roku. Zapisało się 
do niej 98. druhów. Pierwszym 
prezesem był Edmund Egerman, 
właściciel browaru, a jego człon-
kami – lekarz miejski Kazimierz 
Wędrychowski i właściciel apte-
ki Józef Gołaszewski. Stanowi-
sko naczelnika objął ziemianin 
Zdzisław Mikita. Z  poczynań 
ochotniczej straży wynikało, że 
przygotowuje się nie tylko do ga-
szenia pożarów. Czuła też potrze-
bę umacniania wiary, krzewienia 
ludowej kultury i upowszechnia-
nia sportu, także z pobudek pa-
triotycznych. W 1910 roku straż 
otrzymała zgodę na utworzenie 
orkiestry. Funkcję jej kapelmi-
strza objął Wincenty Skrzyński. 

Wpajane druhom cennych 
wartości okazało się potrzebne 
po wybuchu w 1914 roku I woj-
ny światowej. Szydłowiec, nad-
zorowany przez władze carskie, 
zajęły wojska niemieckie, a na-
stępnie austriackie. Zorganizo-
wana ochrona przeciwpożarowa 
została przywrócona dopiero 
w 1916 roku. 12 lutego komisarz 
rządu austriackiego dr Czesław 
Antecki zwołał posiedzenie za-
rządu straży, powierzając stano-
wisko naczelnika Franciszkowi 
Poramowiczowi. Nowy zarząd 
powstaje 1 kwietnia następnego 
roku. Funkcję prezesa obejmuje 
ks. Stefan Wodowski, naczelnika 
– dr Mieczysław Rejs. 

W  1918 roku, już w  niepod-
ległej Polsce druhowie ogłosili 
zbiórkę na sztandar. Jego po-
święcenie i uroczyste wręczenie 
nastąpiło w czerwcu 1919 roku. 
Pod tym sztandarem obchodzili 
w  1924 roku jubileusz 25-lecia. 
W 1933 r. rozpoczyna się budowa 
remizy OSP, przekazanej do użyt-
ku pięć lat później, za kadencji 
burmistrza Romualda Mrowiń-
skiego, jednocześnie prezesa jed-
nostki strażackiej. W budynku, 
poza pomieszczeniem na sprzęt, 
urządzono salę teatralną dla 
miejskiej społeczności. Rok póź-
niej wybucha II wojna światowa, 
straż zlikwidowano, jej sztandar 
zniszczono, a  remizę zamienił 
okupant na koszary. Powołana 
w 1941 roku jednostka strażacka 
nie posiadała samodzielności, 
prowadziła jednak działalność 
konspiracyjną . Wojska niemiec-

kie, rejterując w styczniu 1945, 
zrabowały cały sprzęt, wraz z sa-
mochodem typu bagażówka. 

Na działalność OSP w następ-
nych dziesięcioleciach oddzia-
ływały zmiany w administracyj-
nym podziale kraju, pozytywnie 
dokonane w 1989 roku, w którym 
Szydłowiec stał się ponownie 
powiatem w  dużym wojewódz-
twie mazowieckim. Pełniący od 
1987 roku funkcję prezesa OSP 
Szydłowiec Adam Zimnicki zo-
stał wybrany posłem na Sejm. 
Wpłynęło to ożywczo na rozwój 
OSP w  latach dziewięćdziesią-
tych. W roku 1998 OSP przeję-
ła w  użytkowanie wieczyste do 
2097 roku działkę, w  wyniku 
czego znajdujący się niej wolno 
stojący dwukondygnacyjny mu-
rowany budynek stał się wła-
snością jednostki. W następnym 
roku straż przejęła orkiestrę dętą 
z  „Profelu”, której kapelmistrz 
Henryk Kapturski prowadził ją 
z pożytkiem przez 30 lat.  

Wiek XX druhowie wieńczą 
jubileuszem 100-lecia. W uzna-
niu zasług OSP otrzymuje nowy 
sztandar i  zostaje odznaczona 
przez ZG ZOSP RP Złotym Zna-

kiem Związku. 1 grudnia 2016 
roku jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Przysposobieni do akcji ra-
towniczo-gaśniczych druhowie 
spisują się na medal. W  grud-
niu 2019 roku otrzymują sa-
mochód marki Volvo GBA3/30. 
Duże wrażenie na uczestnikach 
uroczystości 120-lecia OSP Szy-
dłowiec zrobiło przekazanie 
zmodernizowanego dwukondy-
gnacyjnego gmachu, będącego 
siedzibą Komendy Powiatowej 
PSP oraz instancji OSP – powia-
towej, gminnej i  nadal bardzo 
żywotnej 120-letniej jubilatki. 
Sfi nansowanie tej długo oczeki-
wanej inwestycji stało się moż-
liwe dzięki wielomilionowemu 
wsparciu z  funduszu unijnego 
przyznanego strażakom przez 
marszałka Adama Struzika, za 
zgodą sejmiku województwa ma-
zowieckiego. Z powodu epidemii 
koronawirusa wóz Volvo GBA 
3/30 został poświęcony i przeka-
zany druhom dopiero podczas 
uroczystości jubileuszowej. Z tej 
przyczyny został również opóź-
niony sam jubileusz.

Msza św. w intencji druhów ju-
bilatów i z  ich udziałem odbyła 
się w kościele pw. św. Zygmun-
ta, celebrowali ją ks. kan. Adam 
Radzimirski – kapelan strażaków 
i ks. prob. Marek Kucharski. Ce-
remonii asystowała Miejska Or-
kiestra Dęta pod batutą T. Gila. 
Z  kościoła uczestnicy udali się 
na plac przed siedzibę straży 
pożarnej na uroczysty apel, pod-
czas którego zaproszeni goście 
honorowali jubilatów odznacze-
niami i wyróżnieniami, wręczali 
też użyteczne upominki i prze-
kazywali gratulacje. Marszałek 
Adam Struzik przekazał kom-
plet hełmów i butów strażackich, 
a nadbryg. Jarosław Nowosielski 
– Komendant Wojewódzki PSP 
wręczył jubilatowi wyróżnienie 
honorowe. Listy gratulacyjne 
otrzymali druhowie: Marek Gos, 
Stanisław Michnicki, Mateusz 
Mrozowski, Grzegorz Owczarek 
i Ewa Ucińska.

– Byliście, jesteście i  zawsze 
będziecie ważną częścią naszej 
społeczności. Wasz zapał i  za-
angażowanie w  sprawy, które 
można określić tymi najważniej-
szymi jest wzorem dla młodych 
pokoleń, za to Wam dziękujemy 
i  życzymy kolejnych tak pięk-
nych jubileuszy – tymi słowami 

Burmistrz Szydłowca Artur Lu-
dew wyraża stosunek miejskich 
władz samorządowych do dru-
hów jubilatów. W  podobnym 
duchu wypowiedział się starosta 
szydłowiecki Włodzimierz Gór-
licki.

Dh Jerzy Stańczyk uchwałą 
Prezydium ZGZOSP RP został 
odznaczony Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Złotym meda-
lem za zasługi dla pożarnictwa 
– wyróżnieni druhowie: Ewa 
Wilczyńska i Marcin Wojtaszek, 
a medalem brązowym druhowie: 
Daniel Gawin, Artur Karpeta, Pa-
weł Jańczyk i Mateusz Witkow-
ski.

Podczas wręczania medali za 
zasługi dla pożarnictwa, druho-
wi Zbigniewowi Gołąbkowi – pre-
zesowi Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP asystowali: 
związana rodzinnie z  druhami 
posłanka Agnieszka Górska, nad-
bryg. Jarosław Nowosielski, wi-
cemarszałek Rafał Rajkowski, 
bryg. Paweł Górski – z-ca Komen-
danta Powiatowego PSP i Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP dh Aleksy Sasin.

Po ofi cjalnej części uroczysto-
ści odbył się piknik rodzinny. 

 (emka)

Uroczystość rozpoczyna wciągnięcie fl agi na maszt

Rys historyczny jednostki przedstawił jej prezes dh Ireneusz Zagórski Gratulacje jubilatom przekazał Burmistrz Artur Ludew, 
a użyteczny podarunek – Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk

Prezes Zbigniew Gołąbek odznacza Złotym Znakiem Związku druha Jerzego Stańczyka

Podczas uroczystego apelu nastąpiło poświęcenie i uroczyste przekazanie zmo-
dernizowanej, dwukondygacyjnej siedziby strażaków oraz zakupionego nowocze-
snego wozu ratowniczo-gaśniczego Volvo GBA 3/16, wspartego przez samorząd 
Szydłowca sumą 220 tys. zł
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 …zdaje się mówić wójt gminy Gielniów Władysław Czarnecki do 
wójta gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka. – Wszystko będzie OK. 
I było. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, trzynasty „Prze-
gląd Folkloru – Odrzywół 2021” wypadł wspaniale. Artyści przez rok 
nieobecności na estradzie nabrali sił i werwy i dali doskonały popis 
swych umiejętności wokalnych i artystycznych.

 Jeszcze wójt gminy Gielniów Władysław Czarnecki nie zdążył wy-
siąść z samochodu, a już dojrzeli go znajomi. Skorzystaliśmy z okazji 
i uwieczniliśmy to spotkanie podczas „Przeglądu Folkloru” w Odrzy-
wole w naszej „Kronice”. Na zdjęciu stoją (od lewej) wójt Władysław 
Czarnecki i dr Artur Zaczyński z synem Tomkiem.

 Korowód niedzielnych Dożynek Województwa Mazowieckiego, zorganizowanych w Muzeum Wsi 
Radomskiej, prowadziła w rytmie własnej muzyki popularna w regionie kapela Zdzisława Kwapińskie-
go. Tuż za nią kroczyli starostowie dożynek – Marzena Kołacz-Rosołowska i Grzegorz Kołacz, niosący 
dożynkowy bochen chleba oraz członkowie Zespołu KGW „Kukułka” ze wsi Bartodzieje, gmina Tczów, 
reprezentującym Mazowsze.

 Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą Euzebiusz Strzelczyk 
i przewodniczący Rady Gmi-
ny Marcin Brynda mają być 
z  czego dumni. Takiej hali 
sportowej, wybudowanej 
i  wyposażonej tak nowocze-
śnie, może pozazdrościć nie-
jedna gmina nie tylko w naj-
bliższej okolicy, ale i w całej 
Polsce.

 To całkowity przypadek, że 
wójtowie Marian Kmieciak (gmi-
na Odrzywół), Krzysztof Sobczak 
(gmina Wieniawa) i  Piotr Papis 
(gmina Klwów) stanęli na tle bane-
ru „Dziarskie Zgranie”, ale i w życiu 
ich działalność jest zgrana. Jako go-
spodarze sąsiadujących lub prawie 
sąsiadujących ze sobą gmin zgod-
nie popierają się we wspólnych ini-
cjatywach i realizacji planów. 
Dodajmy jeszcze, że „Dziarskie 
Zgranie” to nazwa Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Brzezinek, 
które wśród wielu innych KGW 
zaprezentowało się wspaniale 
podczas „Przeglądu Folkloru” 
w Odrzywole. 

 Zabiegano o nią długo i wreszcie się udało. Ulica Żołnierzy Misji 
Pokojowych. Nie jest to może jakaś wielka arteria, ale liczy się fakt 
pamięci o uczestnikach tych misji. Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 45 w Radomiu, uczczo-
no pamięć około 400 radomskich uczestników misji pokojowych 
w wielu punktach zapalnych na świecie m.in. w Korei, Egipcie, Syrii, 
Libanie, b. Jugosławii, Iraku, Afganistanie i Kosowie. 

PO(D)GL ĄDY
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