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„Lajla znaczy noc”

NAGRODA 
GOMBROWICZA 
PRZYZNANA
Aleksandra Lipczak, autorka książki „Lajla znaczy noc” została laureatką 
Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Decyzją kapituły Nagrody, 
na miesięczną rezydencję do Vence we Francji pojedzie zaś Maciej Bobula, 
autor książki „Szalejów”.

„Lajla znaczy noc” Aleksandry 
Lipczak to eseistyczno-repor-
terska opowieść o  Al-Andalus, 
rozciągnięta na stulecia, oparta 
na bogatych źródłach książka 
o przenikaniu się kultur, miesza-
niu, wzajemnym inspirowaniu 
i wzmacnianiu. Ale to także opo-
wieść o tolerancji i nietolerancji. 

– Lipczak opowiada o średnio-
wiecznej Andaluzji. Ale pisze też 
o współczesnym świecie. Co waż-
ne, pisze tak, że jesteśmy porwa-
ni rytmem, swobodą i zarazem 
precyzją tej prozy. W tle jej opo-
wieści kryją się kryzysy, zapaści 
społeczne, wykluczenia, migra-
cje, moralna panika jako reakcja 
na inność – mówiła w  laudacji 
Anna Kałuża, członkini jury. 
– Autorka szuka odpowiedzi na 
aktualne pytania w  odległych 
czasach. Są one związane z moż-
liwością i koniecznością wspól-
nego zamieszkiwania tego same-
go skrawka ziemi przez różnych 
ludzi, różne języki, różne religie, 
wartości idee. Lipczak pokazuje 
nam alternatywne porządki wo-
bec modelu kulturowych relacji, 
jakie dziś znamy. Zwraca uwagę, 
że moralność, prawo i edukację 
powinniśmy i  możemy ugrun-
tować na różnych współistnieją-
cych ze sobą podstawach. 

Laureatka dziękowała współ-
nominowanym, wydawnictwu 
i bliskim. Ale główną część swo-

jego wystąpienia postanowiła 
wykorzystać na skierowany do 
wszystkich apel. Jak mówiła, 
chce wykorzystać ten moment 
uwagi, jaki daje jej nagroda. 

– Wczoraj polski Sejm przy-
jął ustawę legalizującą to, co 
się dzieje na naszej wschodniej 
granicy, legalizującą tortury, 
wywożenie ludzi bez dania im 
jakichkolwiek szans na to by się 
ubiegać o ochronę międzynaro-
dową – mówiła laureatka. – Nie 
pozwalajmy, by nasze państwo 
rzekomo w naszym imieniu do-

puszczało się takich zbrodni, by 
traktowało tak bestialsko ludzi, 
których jedyną przewiną jest to, 
że szukają w Europie bezpieczne-
go schronienia.

W tym roku po raz pierwszy 
kapituła wręczyła także nagro-
dę dodatkową – miesięczną re-
zydencję w  Vence na południu 
Francji, mieście, w którym ostat-
nie lata życia spędził Witolda 
Gombrowicz. 

– Zdecydowaliśmy, że otrzyma 
ją Maciej Bobula, autor „Szale-
jowa”. Być może autor zechce 

napisać kolejną książkę pod ty-
tułem „Vence” – mówił Zbigniew 
Kruszyński, pisarz, członek ka-
pituły.

To szósta edycja Nagrody Li-
terackiej im. Witolda Gombro-
wicza. Nagrodę ustanowił samo-
rząd Radomia w 2015 roku. Rok 
później została wręczona po raz 
pierwszy. Przyznawana jest za 
debiut, rozumiany w nieco szer-
szym kontekście: jako pierwsza 
lub druga książka danego autora, 
napisana prozą artystyczną w ję-
zyku polskim. 

– Po sześciu latach wiemy, że 
to znaczące wyróżnienie, które 
daje szansę i  nadzieję młodym 
twórcom, którzy niekoniecz-
nie patrzą na świat w  zgodzie 
z utartymi schematami. Nagro-
da, która otwiera nowe trendy 
w literaturze – mówił prezydent 
Radomia Radosław Witkowski. 

Spośród 100 nadesłanych 
w tym roku propozycji do tego-
rocznej Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza kapituła 
nominowała także Dominikę 
Horodecką za „Wdech i wydech” 
(Wyd. Warstwy); Jolantę Jonasz-
ko za „Portrety” wydaną przez 
Wydawnictwo Forma oraz Ma-
cieja Topolskiego za „Niż” wy-
daną przez Korporację Ha!art. 
Wszyscy nominowani otrzymali 
statuetki i czeki na 5 tys. zł ufun-
dowane przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego. 

W  skład Kapituły Nagrody 
wchodzą wybitni znawcy litera-
tury: Jerzy Jarzębski – przewod-
niczący jury, Ewa Graczyk, Anna 
Kałuża, Zofia Król, Zbigniew 
Kruszyński, Józef Olejniczak, Ju-
styna Sobolewska. Sekretarzem 
kapituły jest Tomasz Tyczyński. 

Mecenasami Nagrody są Ja-
rosław Krzyżanowski i  Zakła-
dy Automatyki KOMBUD S.A., 
Partnerem głównym jest Uni-
development S.A. Partnerem 
strategicznym jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
Honorowy Patronat nad Nagrodą 
sprawuje Rita Gombrowicz. Or-
ganizatorami Nagrody są: Prezy-
dent Radomia i Muzeum Witolda 
Gombrowicza, zaś partnerami 
Miejska Biblioteka Publiczna 
i  Fundacja Instytut Gombrowi-
czowski oraz Wodociągi Miejskie 
w Radomiu. 

 Muzeum im. W. Gombrowicza

Aleksandra Lipczak, obok z lewej Maciej Bobula, z prawej wręczający nagrodę, 
prezydent Radomia, Radosław Witkowski
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www.skaryszew.pl

W piątek, świątek 
i w niedzielę
Lato to czas imprez organizowanych zazwyczaj na świeżym 
powietrzu, pod chmurką. W okresie zelżenia pandemii, sa-
morządowcy ze Skaryszewa, współdziałając z sołectwami, 
zespołami ludowymi, kapelami, czy po prostu inicjatywnymi 
mieszkańcami powrócili do tradycji lat poprzednich.

U  schyłku lata ilość imprez 
zwiększała się, chyba także pod 
presją dającej w Polsce już o so-
bie znać wzrostowej liczbie za-
chorowań, przypisywanych ko-
lejnej fali koronawirusa. Dlatego 
w Skaryszewie i otaczających go 
sołectwach ważne, ciekawe im-
prezy i  spotkania odbywają się 
często, w  przysłowiowy piątek, 
świątek i w niedzielę.

Samorządowe władze mia-
sta i  gminy, biorąc pod uwagę 
obostrzenia, jak oznajmił bur-
mistrz Dariusz Piątek, zrezygno-
wały w tym roku z organizowa-
nia Dni Skaryszewa, na rzecz 
Dni Ziemi Skaryszewskiej, czyli 
postawiły na mniejsze spotkania. 
Do 5 września takie festyny ro-
dzinne, zawierające w założeniu 
spotkanie z  władzami miasta 
i gminy, obejrzenie z  ich udzia-
łem występu zespołu artystycz-
nego, oklaskiwanie chóru czy 
potańcówki przy muzyce kapeli 
odbyły się w  Makowie, Dzierz-
kówku, Kobylanach, Skarysze-
wie i  Kazimierzówce. Gminne 
Dożynki w  Chomentowie też 
się wpisują w  formułę Dni Zie-
mi Skaryszewskiej, z  cennym 
udziałem jubilatek Chomento-
wianek. Do wsi niedysponują-

cych miejscem na rozstawienie 
infrastruktury festynowej, loka-
lami umożliwiającymi występ 
np. zespołu artystycznego, orga-
nizatorzy z  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury przyjeżdżać 
mają z kinem objazdowym.

Swoją ważną imprezę, tj. 
Jubileusz 110-lecia druhowie 
z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Skaryszewie zorganizowali 

w niedzielę 5. września. Po mszy 
św. odprawionej w kościele pw. 
św. Jakuba, pododdziały OSP 
i pozostali uczestnicy jubileuszu 
przemieścili się na plac przy re-
mizie OSP, gdzie po przyjęciu 
przez dh. Zbigniewa Gołąbka, 
Prezesa ZOW ZOSP RP Mazow-
sza meldunku dowódcy uroczy-
stości, wciągnięciu fl agi na maszt 
i odegraniu hymnu państwowe-
go, rozpoczął się jubileuszowy 
ceremoniał.

Ważnym punktem uroczy-
stości było odsłonięcie tablic, 

Tegoroczne dożynki gminy Skaryszew odbyły się w niedzielę, 12 września w Chomentowie

W Makowie taniec na dechachW Kazimierzówce wiele emocji towarzyszyło przeciąganiu liny

5 września na jubileuszu OSP Skaryszew były odznaczenia. Najwyższe – Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza, Prezes ZOW ZOSP RP Mazowsza dh Zbigniew 
Gołąbek i dh Paweł Tuzinek, prezes ZOSP RP powiatu radomskiego wręczył Senio-
rowi OSP Mieczysławowi Zawiszy

Banerek prezentujący wsparcie fi nansowe w kwocie 5000 zł przekazał jubilatce 
ze Skaryszewa na ręce jej prezesa i naczelnika burmistrz Skaryszewa Dariusz Pią-
tek. Nadmienił, że pieniądze te niewykorzystane na cele organizacyjne jubileuszu, 
mogą wspomóc zakupy wyposażające jednostkę w sprzęt

upamiętniającej jubileusz i  jej 
poświęcenie oraz honorowanie 
zasłużonych druhów. Meda-
lem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza został odznaczony 
weteran OSP w  Skaryszewie, 
dh Mieczysław Zawisza. Na pa-
miątkowym, wspólnym zdjęciu, 
uczestnicy jubileuszu w  dowód 
uznania skupili się wokół seniora 
Mieczysława Zawiszy. Kilkunastu 
druhów – ochotników zostało 
wyróżnionych Medalem za Za-
sługi dla Pożarnictwa – złotym, 
srebrnym i brązowym oraz od-
znaką Strażak Wzorowy.

Burmistrz Skaryszewa Da-
riusz Piątek wręczył prezesowi 
OSP Rafałowi Karolakowi i  jej 
naczelnikowi, pełniącym też 
funkcję prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
w  Radomiu – Pawłowi Tuzin-
kowi grawerton z  gratulacjami 
i  planszę prezentującą sumę 
5000 zł, przekazywaną jubilatce 
na niezbędne wydatki. Nawią-
zując do roli, jaką Urząd Miasta 
i Gminy Skaryszew spełnia wo-
bec macierzystych jednostek 
OSP, burmistrz przypomniał, że 
w ostatnich latach miał on udział 
w fi nansowaniu samochodów dla 
OSP w Skaryszewie, Modrzejowi-
cach, Bujaku, Wilcznej i Makow-
cu. Obecnie uczestniczy w proce-
durze zakupu wozu dla jednostki 
w Dzierzkówku Starym. Zostały 
też wybudowane lub wyremon-
towane remizy w  Skaryszewie, 
Bujaku, Wilcznej, Dzierzkówku 
Starym i Wólce Twarogowej. Na 
ukończeniu jest budowa remizy 
w Zalesiu.

Nagrody rzeczowe przekazali 
też jubilatom ze Skaryszewa za-
proszeni goście. Wicemarszałek 
województwa mazowieckiego 
Rafał Rajkowski – kamerę ter-
mowizyjną, a starosta radomski 
Waldemar Trelka – sza
 ę narzę-
dziową wraz z  wyposażeniem. 
Gospodarze jubileuszu zrewan-
żowali się za gratulacje i dary – 
serdecznymi podziękowaniami, 
pamiątkowymi statuetkami i tra-
dycyjnym strażackim poczęstun-
kiem.

Opisane pokrótce skaryszew-
skie inicjatywy ilustrują załączo-
ne fotki.   (M.K.)
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Święto plonów 
w Mirowie

Dożynki to nie tylko tradycja. To również wspaniała zabawa, której nie przerwie ani 
deszcz, ani burza. Udowodnili to goście festynu dożynkowego w Mirowie Starym. 
Z nieba trochę popadało, trochę pogrzmiało, ale nikomu to zabawy nie popsuło.

Po mszy świętej w intencji rol-
ników, w czasie której poświęco-
no dożynkowy bochen chleba, 
odprawionej w kościele parafi al-
nym pod wezwaniem Matki Bo-
żej Częstochowskiej, wieńcowy 
korowód przeszedł na gminny 
plac zabaw. 

Po powitaniu przez wójta 
Gminy Mirów Artura Siwiorka 
i  przewodniczącego Rady Gmi-
ny Wiesława Morawiaka wielu 
znakomitych gości oraz podzię-
kowaniu rolnikom za całoroczną, 
niełatwą przy pogodowych ano-
maliach pracę, starostowie do-
żynek Dorota Kaluga i Radosław 
Kępa przekazali gospodarzom 
gminy poświęcony bochen chle-
ba z tradycyjnymi słowami:

– Gospodarzu dziel ten bochen 
chleba sprawiedliwie, tak aby go 
starczyło dla każdego.

Jak nakazuje obyczaj, chleb 
został podzielony i  gospodarze 
gminy wraz ze starostami udali 
się aby częstować nim przybyłych 
na festyn gości. W tym czasie na 
estradę wkroczyły zespoły ludo-
we i odbyło się „ośpiewywanie” 

wieńców, a komisja przystąpiła 
do oceny zgłoszonych do kon-
kursu regionalnych potraw i pro-
duktów rolnych. Jurorzy: Dorota 
Książek, Aniela Dygas, Ewelina 
Ciałek i Marek Łuszczek stanęli 
przed niełatwym wyborem. Któ-
ra potrawa jest najsmaczniejsza? 
Po długich obradach ogłoszono 
werdykt. Wygrali wszyscy i każ-
de sołectwo otrzymało taką samą 
nagrodę – lodówkę turystyczną, 
przydatną podczas występów go-
ścinnych na festynach i przeglą-
dach twórczości ludowej.

Zanim jednak sekretarz gminy 
Marek Łuszczek ogłosił wyniki 
konkursu, wójt Artur Siwiorek 
nagrodził zasłużonych dla roz-
woju gminy rolników. 

Na dożynkowy festyn przy-
był tłum gości. Między licznymi 
stoiskami, wystawionymi przez 
wszystkie sołectwa gminy Mi-
rów, wciąż przewijał się tłum cie-
kawych i chętnych spróbowania 
regionalnych potraw. 

Jednak festyn dożynkowy to 
nie tylko doznania smakowe, 
ale głównie rozrywkowe. Jako 

Wyróżnieni rolnicy:
Paweł Kuźdub – Bieszków Górny, 
Paweł Pytoń – Bieszków Dolny, Bo-
gusława i Mirosław Arak – Rogów, 
Marek Czubak – Rogów, Jarosław 
Guz – Mirów Stary, Artur Goleniew-
ski – Mirów Stary, Stanisław Gołosz 
– Mirów Nowy, Leszek Kaluga – Mi-
rów, Sławomir Zawisza – Mirówek, 
Dominik Piętak – Zbijów Duży, Ka-
zimierz Pajek – Zbijów Mały.

Zwycięzcy w konkursie na najład-
niejsze produkty rolne: 
kategoria owoc: Ewa Tarabasz, 
Monika Zapała i Irmina Seweryn; 
kategoria warzywo: Martyna Stą-
por, Marianna Lech i Jolanta Sta-
chowicz;
kategoria zboże: Karolina Nowak, 
Grzegorz Rudziński i Monika Ba-
rańska

pierwszy wystąpił przed pu-
blicznością znany wszystkim 
doskonale artysta kabaretowy 
Krzysztof Hanke – Bercik. Po nim 
nastąpił konkurs sołectw. W do-
skonałej i urozmaiconej zabawie 
uczestniczyli chyba wszyscy. Je-
żeli nie wykazując się sprawno-
ści, to choćby kibicując swoim 
faworytom. W klasyfi kacji tych 
zawodów kolejne miejsca na po-
dium zwycięzców zajęły sołec-
twa Zbijów Mały, Mirów i Rogów.

W kolejnych odsłonach wystę-
pów artystycznych pojawili się 
Jagoda i Brylant, Szkolny Zespół 
Ludowy „Radosne Nutki” i gwiaz-
da wieczoru zespół Classic. 

Na dożynkach w  Mirowie 
wszyscy bawili się doskonale. 
Jednak każda zabawa musi mieć 
swój koniec, kolejne dożynki już 
za niecały rok. 

 JaL
Foto: autor/UG Mirów

Wójt Artur Siwiorek przywitał przybyłych na dożynkowy festyn gości i podziękował wszystkim za ich organizację

Konkurs sołectw to nie tylko sprawdzian sprawności, ale przede wszystkim 
wspaniała zabawa

Każde sołectwo przygotowało wspaniałe stoisko, w którym nie tylko 
można było się poczęstować, ale i ustawić się do pamiątkowego zdjęcia

Gospodarzu dziel ten chleb sprawiedliwie – powiedział starosta Radosław Kępa 
przekazując bochen chleba na ręce wójta Artura Siwiorka

W dożynkowym korowodzie przemaszerowano na gminny plac zabaw

Podzielonym 
dożynkowym 
bochnem chle-
ba częstowali 
starostowie 
Dorota Kaluga 
i Radosław 
Kępa

 Na widowni 
zasiedli 
gospodarze 
sąsiednich 
gmin
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105-letnia jubilatka 
wciąż żywotna

W gminie Sienno istnieje 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W wielu z nich zaszły w ostatnich latach 
korzystne zmiany polegające m.in. na powiększaniu i unowocześnianiu remiz oraz urządzaniu w tych budyn-
kach świetlic wiejskich z prawdziwego zdarzenia.

Na pożytek uwidoczniony na 
strażackich sztandarach, posta-
wił Mariusz Strąk , od siedmiu 
lat pełniący funkcję wójta gminy 
Sienno. Pożytek z  realizowanej 
inicjatywy potwierdziły też jubi-
leusze jednostek OSP w Siennie 
i Janowie. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Siennie obchodziła 22 sierpnia 
br. jubileusz 105-lecia z  udzia-
łem władz samorządowych, 
mieszkańców, zaprzyjaźnionych 
druhów przybyłych ze sztanda-
rami oraz zaproszonych gości. 
5 września wraz z  mieszkańca-
mi Janowa i Gozdawy podobnie 
świętowali 80-lecie działalności 
druhowie-ochotnicy z  tych są-
siedzkich miejscowości. Zgodnie 
z hasłem na strażackich sztanda-
rach „Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek ”, samochody ratunkowo-
-gaśnicze przekazywane w użytko-
wanie jubilatów poświęcał kapelan 
strażaków powiatu lipskiego ks. 
kan. Krzysztof Maj wraz z ks. kan. 
Andrzejem Cieszkowskim, dzie-
kanem dekanatu siennieńskiego 
i ks. Gracjanem Brodą, probosz-
czem parafi i w Gozdawie. Księża 
celebrowali też msze święte od-
prawione w intencji wielu pokoleń 
druhów-ochotników. 

Komendanta Państwowej Stra-
ży Pożarnej Województwa Mazo-
wieckiego, nadbryg. Jarosława 
Nowosielskiego, reprezentował 
mł. bryg. Karol Ziętal. Meldu-
nek od dowódców uroczystości 
przyjmował oraz wręczał wraz 
z asystą przyznane odznaczenia 
i  dyplomy dh Zbigniew Gołą-
bek, jako Prezes ZOW ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego 
i  członek Zarządu Głównego. 
Bezpieczeństwo świętujących 
zapewnił Komendant Powiato-
wy Policji w  Lipsku, inspektor 
Wojciech Brandt, z  podległymi 
mu funkcjonariuszami. Na oby-
dwu imprezach udostępniono 
uczestnikom punkty szczepień.

Wójt Mariusz Strąk zwierzył się, 
że druhowie byli bliscy jego sercu 
także przed wyborem w 2014 roku 
na wójta gminy Sienno. W inwe-
stycjach, wraz z  Radą Gminy, 
której przewodniczy Roman 
Markiewicz, postawili na remi-
zo-świetlice, czyli na ułatwienie 
wynikające z  tradycyjnych więzi 
współdziałanie ze sobą i  miesz-
kańcami jednostek OSP z Kołami 
Gospodyń Wiejskich, czy też ze-
społami ludowymi. Dzięki temu, 
działalność zapobiegawcza i  ra-

towniczo-gaśnicza w  miejscowo-
ściach, w których inwestują i oko-
licznych, bywa skuteczniejsza. 

– W  okresie 7 lat sprawowa-
nia funkcji wójta gminy Sienno, 
udało się nam wyremontować 
i odpowiednio wyposażyć remi-
zo-świetlice w Kochanówce, Sien-
nie, Tarnówku, Jaworze Soleckim 
i właśnie w Janowie. Są to obiekty 
nowoczesne, funkcjonalne, nieźle 
wyposażone. W świetlicach pro-
wadzą działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich od lat współdziałające 
z Ochotniczym Strażami Pożar-
nymi. Jest to tradycja szlachetna, 
jednocząca ludzi, umożliwiająca 
realizację ich upodobań i pasji. To 
współdziałanie bardzo pomogło 
w  przygotowaniu uroczystości 
jubileuszowych również w Sien-
nie i  Janowie. W  przyszłym 
roku przekażemy taką remizo-
-świetlicę w Kadłubku i w Nowej 
Wsi. W zamierzeniu mamy też 
budowę garażu dla OSP Osów-
ka. Przyznam, że jedna OSP nie 
ma jeszcze uregulowanego stanu 
prawnego. Jej przyszłość zależy 
jednak od decyzji druhów tej jed-
nostki – oznajmił wójt Mariusz 
Strąk. 

– Te ważne dla mieszkańców 
zmiany poprawiające ich bezpie-

czeństwo, a także druhów-ochot-
ników, podobnie jak realizacja 
wielu innych społecznie użytecz-
nych inwestycji, nie byłyby moż-
liwe bez zrozumienia i wsparcia 
finansowego samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Słowa 
podziękowania kieruję pod adre-
sem marszałka Adama Struzika 
i wicemarszałka Rafała Rajkow-
skiego, pożytecznego ambasa-
dora naszej gminy, który bardzo 
nam pomaga nie tylko w stara-
niach o wsparcie fi nansowe. Nie 
mogę pominąć druha Zbigniewa 
Gołąbka, prezesa OSP Mazowsza, 
od lat czuwającego nad sprawno-
ścią działania Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych, dbającego o ich wy-
posażenie w coraz lepszy sprzęt 
gaśniczy – podkreślił wójt Strąk.

Poproszony o skomentowanie 
udziału w obydwu jubileuszach 
Orkiestry Dętej w Siennie z ka-
pelmistrzem Kamilem Węgrzy-
niakiem, wójt Mariusz Strąk 
zwrócił uwagę na profesjonalne 
przygotowanie muzyczne jej 
członków. Podkreślił, że wyni-
ka ono z działalności w Siennie 
Szkoły Muzycznej. Jest to pla-
cówka oświatowa, unikatowa 
w środowisku wiejskim, głównie 
dzięki wsparciu finansowemu 
samorządu województwa ma-
zowieckiego, stała się sztanda-
rowym obiektem realizowanej 
w  gminie inwestycji. Sejmik 
i  urząd marszałkowski przeka-
zali na budowę nowej szkoły 
4 mln zł. Rządowy resort kultu-
ry i dziedzictwa narodowego ze 
swej strony przeznaczył na ten 
cel 1,5 mln zł. Nowy budynek 
Szkoły Muzycznej w Siennie po-
prawi warunki nauki młodzie-
ży uzdolnionej muzycznie już 
w przyszłym roku szkolnym. Bę-
dzie dysponował 13 pomieszcze-
niami dydaktycznymi i salą wi-
dowiskową mieszczącą 300 osób.

Pożyteczne inwestycje nie mo-
gły ominąć jubilatów z  Sienna 
i Janowa.

W  celu zwiększenia możli-
wości operacyjno-technicznych 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, jednostce OSP 
z  Sienna przekazano ofi cjalnie 
podczas jubileuszowej uroczy-
stości, a  następnie poświęcono 
nowy średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy GBA 3,6/16/360 
KAMAZ. Akt przekazania samo-
chodu w imieniu Mazowieckie-
go Komendanta Wojewódzkiego 
PSP nadbryg. Jarosława Nowo-
sielskiego dokonali: Zastępca Na-
czelnika Wydziału Technicznego 

mł. bryg. Karol Ziętal i Komen-
dant Powiatowy PSP w  Lipsku 
st. bryg. Tomasz Krzyczkowski. 
W  zakupionym tzw. składko-
wym systemem wozie KAMAZ, 
poza PSP i  WFOŚiGW, udział 
fi nansowy mają też samorząd 
województwa mazowieckiego, 
gmina Sienno.

Nie obyło się bez listów gratu-
lacyjnych i pochwalnych, dyplo-
mów uznania, życzeń i gratulacji 
słownych oraz wręczania odznak 
i użytecznych upominków, cho-
ciaż jubileusz obchodzony co 
5 lat, w sposób naturalny skraca 
listę odznaczanych.

Straż Ogniowa w Siennie po-
wstała w 1916 roku, a więc pod-
czas zbliżającej się ku końcowi 
I wojny światowej. Jej założycie-
lami byli: Stanisław Malczewski, 
Aleksander Michałowski, Jan 
Gawroński, Adam Cieśla, ksiądz 
Słowikowski i Józef Sikora. Funk-
cję pierwszego prezesa pełnił Jan 
Gawroński, a naczelnika – Stani-
sław Malczewski.

W liście gratulacyjnym, zaadre-
sowanym do wójta gminy Sienno 
Mariusza Strąka i prezesa OSP Mi-
chała Wlazłowskiego, Komendant 
Główny PSP nadbryg. Andrzej 
Bartkowiak napisał m.in: ,,Aktyw-
ność strażaków-ochotników zasłu-
guje na najwyższe słowa uznania, 
a  najlepszym potwierdzeniem 
wysokiej oceny jednostki w Sien-
nie jest pozyskany samochód. Nie-
wątpliwie będzie on dobrze służył, 
wzmacniając potencjał ratowni-
czy całej najbliższej okolicy.” Indy-
widualne listy gratulacyjne zaadre-
sowali druhom: Waldemar Pawlak 
jako prezes Zarządu Głównego, dh 
Zbigniew Gołąbek – Prezes ZOSP 
RP na Mazowszu, władze samo-
rządowe i  strażackie z  powiatu 
lipskiego. Cenione przez druhów 
dyplomy uznania przyznał Adam 
Struzik, marszałek województwa 
mazowieckiego. 

OSP Sienno zrzesza obecnie 
45. druhów-ochotników i  11. 
członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Stawia na młodzież. 
Kilku nowych jej członków zło-
żyło 22 sierpnia ślubowanie na 
sztandar jednostki. Zostali też 
wyróżnieni srebrną odznaką. 

Uroczystość jubileuszową 
zwieńczył Festyn Rodzinny, fi r-
mowany przez zaprzyjaźnione 
z jubilatami Koła Gospodyń Wiej-
skich, zorganizowany na trady-
cyjnym targowisku w Starej Wsi. 
Było przyjacielsko i radośnie.

Ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
na sztandar jednostki OSP w Siennie

Jubilaci i ich goście przed rozpoczęciem apelu
Goście w mundurach przeważali na Jubileuszu 
105-lecia OSP w Siennie

Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu 105-lecia. Od prawej: Prezes OSP Sienno Michał 
Wlazłowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lipsku Janusz Witczak, wójt 
gm. Sienno Mariusz Strąk, wicemarszałek Rafał Rajkowski, Prezes ZOW ZOSP 
RP Mazowsza Zbigniew Gołąbek, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. 
Tomasz Krzyczkowski i Zastępca Naczelnika Wydziału Technicznego KW PSP 
w Warszawie, mł. bryg. Karol Ziętal przed nowym wozem przekazanym jubilatom.
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Urozmaicone 80-lecie 
OSP w Janowie 
Jubileusz 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie potwierdził, że prowadzi 
ona działalność urozmaiconą, współdziałając m .in. z sołtysami i Kołami Gospodyń 
Wiejskich wielu miejscowości uczestniczących w tej uroczystości. Dowiedzieli się, że 
jej gospodarzem jest nie tylko Jubilatka OSP Janów, lecz także sołtys tej miejscowości 
Stanisław Wasek. Sołtyska sąsiedniej Gozdawy, Kamila Krawczykowska, gdzie rów-
nież mieszka część jubilatów i członkiń KGW, też współtworzyła jubileuszową mozaikę.

Prezes jubilatki dh Mariusz 
Sewruk przypomniał uczest-
nikom jubileuszu, że zaczęło 
się w  1940 roku, czyli podczas 
niemieckiej okupacji, kiedy to: 
Stanisław Lenart, Stanisław Dą-
browski, Władysław Wiatrowski 
i  Franciszek Idziak rozpoczęli 
strażacką działalność od zleconej 
im roli nocnych stróżów. Powsta-
ła na tę okoliczność piosenka za-
czynająca się zwrotką: Hej pano-
wie gospodarze, już dziesiąta na 
zegarze. Strzeżcie od ognia i zło-
dzieja. Ufność w Bogu i nadzieja… 

Prawdziwej straży ogniowej 
doczekali się druhowie i miesz-
kańcy po zakończeniu wojny. 
W zbudowanej niewielkiej drew-
nianej remizie przechowywali 
ubogi sprzęt. Organizowali jed-
nak potańcówki i  inne atrakcje, 
by zgromadzić trochę grosza na 
jego zakup. Pierwszą motopom-
pę i wóz konny sfi nansował im 
w 1962 roku Państwowy Zakład 
Ubezpieczeń. Druhowie ze swej 
strony wykopali dwie sadzaw-
ki. Kamień węgielny pod budo-
wę remizy został wmurowany 
w roku 1968. Szybko, gdyż w na-
stępnym roku druhowie wpro-
wadzili się do niej. W latach 70. 
wybudowali kryty zbiornik na 
wodę i  ogrodzili plac remizy. 
W roku 1984 zagarażował w re-
mizie samochód marki ŻUK. 
Trzy lata później dołączył wóz 
bojowy, również polskiej produk-
cji STAR 26A. 

Obecnie licząca 45. członków 
jubilatka z  Janowa dysponuje 
dwoma wozami bojowymi – 

Mercedesem i  IVECO, przydzie-
lonymi jej przez władze samorzą-
dowej gminy Sienno. Uroczyste 
przekazanie wozu IVECO przez 
wójta Mariusza Strąka i prezesa 
Zarządu Gminnego ZOSP RP, Mi-
chała Wlazłowskiego, w asyście 
zaproszonych gości było ważnym 
wydarzeniem w   programie ju-

bileuszowej uroczystości. Zaraz 
po nim nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi przekazujące 
druhom z OSP i KGW zmoder-
nizowaną strażnico-świetlicę. 

Duże dzięki należą się za to 
samorządowym władzom gmi-
ny Sienno i  należne powiatowi 
lipskiemu, w  tym strażakom 
z  PSP i  ZOSP RP. Samochód 
IVECO przekazała właśnie gmi-
na Sienno, którą poza wójtem 
i  przewodniczącym RG – re-
prezentowali także radni oraz 
funkcyjni pracownicy, wśród 
nich sekretarz Dorota Wojtas 
Lorek, skarbnik gminy Jolanta 
Karolik i kierownicy wydziałów 
czy referatów. Legitymujący się 
ponad 40-letnim stażem strażac-
kim dh Michał Wlazłowski wy-
stępował w  roli potrójnej: jako 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP, wiceprezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego w Lipsku i prezes 
jubilatki z Sienna. Wraz z preze-
sem tegoż Zarządu Oddziału Po-
wiatowego w  Lipsku Januszem 
Witczakiem (wójt gm. Chotcza) 
i  wiceprezesem dh. Karolem 
Burkiem (wójt. gm. Rzeczniów) 
godnie reprezentowali tę instan-
cję druhów-ochotników. Profe-
sjonalnym nadzorem i  pomocą 
wykazała się kadra PSP z Lipska 
z komendantem st. bryg. Toma-
szem Krzyczkowskim.

 W tak ważnym dniu, Zbigniew 
Gołąbek – prezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP 
Mazowsza, wręczył jubilatce Zło-
ty Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa, a z upoważnienia marszałka 
Adama Struzika i wicemarszałka 
Rafała Rajkowskiego – także pre-
stiżowy Medal Pamiątkowy PRO 
MASOVIA. Na tym nie koniec. 
Wielu zasłużonych jubilatów zo-
stało honorowanych Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa – zło-
tym, srebrnym lub brązowym, 
listami gratulacyjnymi: Prezesa 
ZG ZOSP RP Waldemara Pawla-
ka, Prezesa Zbigniewa Gołąbka 
lub cenionym dyplomami uzna-
nia marszałka Adama Struzika. 
Wyróżniającym się druhom 
młodszej generacji wręczono 
odznakę Strażak Wzorowy.

Druh Zbigniew Gołąbek 
w  imieniu wymienionych dru-
hów marszałków i  przedstawi-
cieli instancji ZOSP RP przeka-
zał podziękowanie za dokonania 
i  życzenia dalszej pomyślności 
w działaniach zapobiegawczych 
i ratunkowo-gaśniczych. Z upo-
ważnienia marszałka Adama 
Struzika wręczył prezent tj. 
5 hełmów z latarkami i tyleż par 
butów ochronnych.

Oprawę muzyczną uroczystości spełniała Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej w Siennie z kapelmistrzem Kamilem Węgrzyniakiem

 Na długiej liście uhonorowa-
nych znaleźli się zarówno senio-
rzy, jak i  ochotnicy nadal czynni 
oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych i osoby wspomagające 
działalność OSP w różnej formie. 
Są wśród nich: Adam Kaca, Jan 
Śliwiński, Mariusz Strąk, Mariusz 
Sewruk, Tadeusz Dąbrowski, Ta-
deusz Jaworski, Krzysztof Przy-
datek, Jan Śliwiński, Kazimierz 
Czerwiński, Dariusz Idziak oraz 
druhna Angelika Jabłońska. 

W imieniu zwierzchników z PSP 
i  władz powiatu lipskiego, m.in 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Józefa Sosnowskiego i towarzyszą-
cych mu radnych oraz prezesa ZOP 
ZOSP RP Janusza Witczaka i jego 
zastępców oraz swoich współpra-
cowników, gratulacje i życzenia na 
ręce prezesa jubilatów Mariusza 
Sewruka złożył st. bryg. Tomasz 
Krzyczkowski Komendant Powia-
towy PSP w Lipsku.

Z  kolei prezes dh Mariusz 
Sewruk podziękował niemniej 
serdecznie wszystkim zaproszo-
nym gościom, a osobom najbar-
dziej zaangażowanym i pomoc-
nym, nie tylko w przygotowaniu 
jubileuszu, z samorządu gminy 
Sienno, powiatu lipskiego i wo-
jewództwa mazowieckiego, wrę-
czył pamiątkowe imienne sta-
tuetki. W podziękowaniach nie 
pominął prezesa Lokalnej Grupy 
Działania „Kamienny Krąg”, ini-
cjatora i  fundatora „Festiwalu 
Zdrowego Życia”, będącego waż-
nym punktem programu jubile-
uszu w Janowie, realizowanego 
przy współudziale KGW.

Jubileusz 80-lecia OSP w  Ja-
nowie zakończyły występy arty-
styczne i zabawa ludowa. 

 Mieczysław Kaca

Dowódca uroczystości melduje Zbigniewowi Gołąbkowi prezesowi ZOSP RP 
Mazowsza o gotowości pododdziałów do wykonania programu jubileuszu

Prezes OSP Janów dh Mariusz Sewruk (trzeci z lewej) prezentuje dyplom Pa-
miątkowego Medalu PRO MASOVIA. Towarzyszą mu: (od lewej) Przewodniczący 
RG Roman Markiewicz, wójt Mariusz Strąk, wręczający medal prezes Zbigniew 
Gołąbek oraz druhowie: Karol Burek, Janusz Witczak i Tomasz Krzyczkowski

Druhowie opuszczają plac apelowy, 
udostępniając go widowni części 
artystycznej jubileuszowej uroczystości

Druh prezes Zbigniew Gołąbek gra-
tuluje Mariuszowi Strąkowi dyplomu 
uznania, którym wyróżnił gospodarza 
gminy marszałek Adam Struzik

Księża poświęcają samochód IVECO. 
Za chwilę poświęcą też przebudowaną 
remizo-świetlicę, w której ma siedzibę 
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie
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Przed estradą królował tłum fanów – rodziców i dziadków

W Pionkach 
stawiają 
na rodzinę…

Mimo że jesienna pogoda chce zagościć w naszym regionie, nie przeszkadza to 
w organizowaniu imprez. Po raz kolejny w Ogródku Jordanowskim w Pionkach 
odbył się festyn pod hasłem „Postaw na Rodzinę” i zgromadził wielu uczestników.

Festyn adresowany jest do ro-
dziców, dzieci, dziadków. Dlatego 
tak licznie przybywają na niego 
całe rodziny. Często widać dziad-
ka pchającego wózek z wnukiem. 
Na licznych stoiskach każdy znaj-
dzie dla siebie coś ciekawego. 
Było stoisko Biblioteki Publicz-
nej z  mnóstwem darmowych 
książek. Było stoisko Domu Kul-
tury, Stowarzyszenia Pszczelarzy 
Puszczy Kozienickiej, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, Przedsię-
biorstwa Wodno-Kanalizacyjno-
-Ciepłowniczego i wiele innych. 
To właśnie to ostatnie przedsię-
biorstwo ogłosiło i rozstrzygnęło 
w czasie imprezy konkurs wśród 
młodzieży na temat ekologii. 
Nagrody za udział w konkursie 
wręczyli burmistrz Miasta Pion-
ki Robert Kowalczyk i wicebur-
mistrz Kamila Kaczorowska.

Na estradzie w tym czasie dzia-
ło się wiele. Kolejno występowały 
zespoły dziecięce i młodzieżowe 
z  Niepublicznego Przedszkola 
„Kolorowe Pudełko”, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Pionkach, 
a  pod estradą wciąż gościł tłum 
fanów – rodziców, dziadków, ro-
dzeństwa.

Dla dzieci przygotowano rów-
nież inne atrakcje. Były dmucha-
ne zamki-zjeżdżalnie, słodkie 
przekąski i  animatorzy prowa-
dzące najróżniejsze gry eduka-
cyjne i zręcznościowe.

Wieczorem estradę opanowali 
artyści zawodowi. Kabaret PAKA 
zaserwował ponadgodzinną por-
cję wspaniałego humoru, a  po 

nim królował zespół HIT BOYZ. 
Fanki piszczały z zachwytu, a ze-
spół nie zawiódł ich oczekiwań 
i dał z siebie wszystko. 

Kapryśna pogoda robiła wiele, 
żeby zniechęcić uczestników fe-
stynu, ale nie udało jej się popsuć 
nikomu humoru. Zabawa trwała 
do późnych godzin i żal było się 
rozstawać.  JaL 

www.pionki.pl

Burmistrz Robert Kowalczyk i zastępca burmistrza Kamila Kaczorowska 
doskonale czują się wśród pszczelarzy Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach dali wspaniały popis aktorsko-muzyczny

Nagrodzeni w konkursie ekologicznym 
zapozowali do pamiątkowego zdjęcia

„Komu kwiatek namalować na buźce, a komu tygryska?” Włodarze miasta honorują laureatkę konkursu

Animatorzy proponowali nowe zabawy i konkursy
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Na wykopkach 
w Bartodziejach
Przyszła jesień, choć jeszcze nie kalendarzowa, czas więc na 
wykopki. Kto dziś pamięta ten kulturowy obyczaj, kiedy szło 
się w pole i motyką wykopywało ziemniaki? Dziś, choć nie ma 
to w sobie żadnego uroku, idzie się po nie po prostu do sklepu.

– Wykorzystując zakupione 
przez gminę w tym roku ludowe 
stroje chłopskie, zorganizowali-
śmy latem w Mąkosach Nowych 
inscenizację żniw. Pomyślałem 
sobie, że może te stroje wykorzy-
stać do innej inscenizacji i wy-
myśliliśmy, że będą to wykopki, 
bo to też takie typowe prace rol-
nicze i też zapomniany zwyczaj. 
W tej chwili albo się w ogóle nie 
sadzi ziemniaków, a ci którzy je 
sadzą kopią kombajnami. Wszy-
scy już zapomnieli jak to się kie-
dyś kopało motykami, czy nawet 
kopaczkami konnymi. Młodzież, 
czy dzieci już w ogóle nie wiedzą 
jak to wyglądało. Dlatego właśnie 
przypomnieliśmy ten dawno za-
pomniany zwyczaj wykopków – 
powiedział wójt gminy Jastrzę-
bia, Wojciech Ćwierz.

Choć inscenizacja „Barto-
dziejskich Wykopków”, przygo-
towana przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje i  dofinansowana 
z budżetu gminy Jastrzębia, od 
samego rana stała pod dużym 
znakiem zapytania, to pogoda 
spojrzała łaskawym okiem na 
organizatorów i deszcz przestał 
padać.

Poletko ziemniaków oczekiwa-
ło na kopaczy, a silnik wiekowego 
ciągnik, a wypożyczonego przez 
Ireneusza Łukaszewskiego z za-
przęgniętą do niego kopaczką 
pamiętającą czasy PRL, a będą-
cą własnością wójta Wojciecha 
Ćwierza, pracował rytmicznie, 
czekając aż z  jego drogi zejdą 
kopacze. Ci, mimo że spraw-
nie uwijali się motykami i  całe 
garście dorodnych ziemniaków 
lądowały w  wiklinowych ko-
szach, pozostawili ich sporo dla 

niegdyś nowoczesnego sprzętu. 
Gospodarz mający ciągnik, na-
wet ten własnoręcznej produkcji, 
był gospodarzem „pełną gębą”. 
Człowiekiem nowoczesnym. Za 
nim już nie szła rodzina z moty-
kami, ale jedynie zbierała to, co 
wyrzuciła na bok „nowoczesna” 
kopaczka. 

Pracującym na polu ziemnia-
czanym, a  później przy zaba-
wie towarzyszyły ludowe przy-
śpiewki w  wykonaniu zespołu 
„Wólczanki” z  gminy Jedliński. 
Przy okazji tej inscenizacji nie 

Licznie przybyli na inscenizację widzowie kibicowali kopaczom Jak wykopki to i ziemniaki pieczone w ognisku muszą być

usłyszeliśmy „Bartodziejaków”. 
Oni jako gospodarze wspaniale 
przygotowanej imprezy mieli 
i  tak pełne ręce roboty. Goście 
dopisali i mimo że deszcz zaczął 
znów padać, nikomu humoru nie 
zgasił. Nie zgasił również ogni-
ska, w którego popiele piekły się 
wykopane ziemniaki. A  smak 
ich był niepowtarzalny. Taki jak 
przed laty, kiedy to w  dzieciń-
stwie wszyscy oczekiwali nie tyle 
kopania ziemniaków, ale piecze-
nia ich w ognisku. 

 JaL

Uczestników inscenizacji powitał wójt Wojciech Ćwierz

Wiekowy ciągnik, wspomagany przez druhów OSP Bartodzieje, spisał się doskonale

Ziemniaki w tym roku obrodziły

Przyśpiewki ludowe wprowadziły wszystkich w wykopkowy klimat 

Jak jest muzyka, to choć po ciężkiej robocie, nogi same ruszają w tan

To nie była łatwa praca na ziemniaczanym zagonie, „krzyże” bolały
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 Nie ma to jak chleb z polskich zbóż. Mogą o tym zaświadczyć wi-
cemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski 
i wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, których spotkaliśmy podczas 
Gminnych Dożynek w Mirowie Starym. Nic w tym zresztą dziwnego. 
Artur Siwiorek to gospodarz gminy, a Rafał Rajkowski był gościem 
na święcie plonów.

 Absolutnie nie, choć utarło się, 
że na plakatach fi lmowych musi 
być wśród odtwórców głównych 
ról choć jedna pani, którą żar-
townisie właśnie tak określają. 
W naszym przypadku do pamiąt-
kowego zdjęcia, a  nie plakatu, 
zapozowali podczas Dożynek Po-
wiatu Grójeckiego w Lewiczynie, 
starostowie Małgorzata i  Artur 
Dąbrowscy z Bończy w gm. War-
ka, a towarzyszył im radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak.

 W Klubie Seniora WETERAN w Radomiu program z okazji 8-lecia działalności zaprezentował Chór 
Jedynka. Zaczął ją w 6-osobowym składzie, by z czasem powiększyć go do 52 osób. Obecnie liczy 34 człon-
ków. W okresie 8 lat odbył kilkadziesiąt koncertów i przygotował 75 piosenek o tematyce: wojskowej, 
harcerskiej, patriotycznej, biesiadnej i ludowej. Od początku Chórem Jedynka kieruje i dyryguje Zyg-
munt Pluta. W rocznicowym spotkaniu uczestniczyli także wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik 
i radny Marcin Kaca, przewodniczący Komisji Senioralnej RM. Gorąco oklaskiwany występ urozmaicili: 
skrzypek Krzysztof Iwańczuk, członek Bractwa Kurkowego, małżeński duet – Elżbieta i Andrzej Tusińscy 
oraz akordeonista Zygmunt Górka.

 Krzysztof Hanke, zwany również Bercikiem, podbił serca publicz-
ności. Szczególnie płci pięknej. W czasie występu na Gminnych Do-
żynkach w Mirowie zbierał burzliwe oklaski, a po występie zgromadził 
się wokół niego prawdziwy tłum fanek. 

 Piloci Aeroklubu Ra-
dom przywieźli brązowy 
medal z Mistrzostw Europy 
w Akrobatyce Samolotowej 
(klasa Intermediate). Odbyły 
się one w Rumunii, z udzia-
łem pilotów z  9 państw. 
Drużynę polską tworzyli: 
Dariusz Mazur, Maciej Kula-
szewski, Wojciech Kotulski 
i Patryk Orłoś. Towarzyszył 
im dyrektor Aeroklubu Ra-
dom Stanisław Szczepanow-
ski, jako kierownik zespołu. 
Na zdjęciu reprezentacja 
Polski w komplecie. Podob-
ny sukces członkowie Aero-
klubu odnieśli w 2007 roku.

 Prezentacja stoisk piekarni-
czych, festyn rodzinny, występy 
artystyczne oraz gry i zabawy ad-
resowane do dzieci złożyły się na 
zorganizowane na Placu Coraz-
ziego i w jego sąsiedztwie XXIII 
Radomskie Święto Chleba. Zmie-
niający się uczestnicy imprezy 
smakowali wyroby piekarnicze, 
poznawali tajniki ich wypieku 
obserwując pracę polowej pie-
karni oraz oklaskiwali występy 
artystyczne m.in. Wolanianek 
i Guzowianek oraz grupy Scream. 
Było fajnie i zabawnie. 
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