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Największy bój 
od września 1939 roku
Tysiące widzów, dziesiątki odtwórców historii, pojazdy mechaniczne, spektakl pirotechniczny, a nad głowami wielotysięcznego tłu-
mu ryk pikującego samolotu. Na błoniach nad Radomką w Ryczywole rozegrała się największa od września 1939 roku potyczka.

– To była największa z dotych-
czasowych inscenizacji na ziemi 
kozienickiej i chyba na południo-
wym Mazowszu. Wzięło w niej 
udział ponad 150 rekonstruktorów, 
w tym około 30 kawalerzystów z 25. 
stowarzyszeń i grup rekonstrukcyj-
nych oraz dziesięć historycznych 
pojazdów mechanicznych – po-
wiedział Krzysztof Zając, anima-

tor i koordynator całego przedsię-
wzięcia.

Grupy rekonstruktorów przy-
były z całej Polski. Wielką sensację 
wśród widzów wzbudziła legen-
darna polska tankietka czyli TKS 
i większy od niej niemiecki czołg 
PzKpfw 38. Oprócz nich na bło-
niach pojawiły się 2 niemieckie 
pojazdy opancerzone Sd.Kfz.222, 

niemiecka i polska ciężarówka, kil-
ka niemieckich motocykli, samolot 
z krzyżami na skrzydłach, 3 polskie 
działa ppanc. i plot, niemieckie 
działa ppanc. Wiele osób przeko-
nało się na własne oczy, jak nie-
prawdziwa była propaganda PRL 
ukazująca nam kawalerię w walce 
z olbrzymimi, nieistniejącymi we 
wrześniu 1939 roku, niemieckimi 
czołgami. (Patrz „Lotna” Andrzeja 
Wajdy, w której niemieckiego ol-
brzyma grał rosyjski T-34.)

Dwa dni wcześniej w Kozienickim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie, 
na którym prelegenci: Krzysztof Za-
jąc, Wojciech Zaleski, Witold Adam-

ski i nasz redakcyjny kolega Jacek 
Lombarski wprowadzili miłośni-
ków historii w klimat wydarzeń 
odtwarzanych w niedzielnym 
spektaklu w Ryczywole.

Organizatorem spektaklu 
było Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych 
i Gmina Kozienice, zaś part-
nerami kilkanaście instytucji 
publicznych i fi rm prywatnych.

A przed nami już 8 paździer-
nika kolejna wielka insceniza-
cja, tym razem w Brzustowie 
w 103. rocznicę bitwy Legionów 
Polskich pod Anielinem – La-
skami.  (mz)

Polscy artylerzyści

Niemiecki PzKpfw 38

Niemiecki PzKpfw 38
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Od 90 lat chronią 
mienie i życie
Uroczystość jubileuszu 90-lecia OSP w Chynowie, zgodnie z polską tradycją, rozpoczęła msza św. 
w kościele parafi alnym pw. Świętej Trójcy. Odprawiający ją ks. proboszcz Jacek Zalewski przypomniał, 
że więzy duchowe z druhami strażakami wynikają także z tradycji lokalnej. Inicjatorem założenia 
ochotniczej straży był ksiądz Edward Skupiński.

Nauczycielka pani Lilla Ambro-
ziak, autorka rysu historycznego 
odczytanego przez nią na uroczy-
stym apelu, podała interesujące 
szczegóły. Członkiem komitetu 
założycielskiego był też organista 
Józef Gałka wraz z dwoma inny-
mi mieszkańcami – Piotrem Ba-
rańskim i Wojciechem Jagiełło. 
Ks. E. Skupiński przez dwa lata 
pełnił funkcję prezesa Ochotni-
czej Straży Ogniowej w Chynowie 
(tak się początkowo nazywała). 
Jego następca ks. Feliks Grodecki 
prezesował strażakom aż do 1947 
roku, także przez 5 lat niemieckiej 
okupacji. Chynowska straż liczyła 
wówczas ponad setkę członków, 
gdyż w ten sposób chroniła mło-
dych Polaków przed wywozem na 
roboty przymusowe do III Rzeszy, 
a ponadto wielu członkom ułatwia-
ła działalność konspiracyjną w AK. 
Polscy strażacy byli okupantowi po-
trzebni, gdyż dobra ochrona prze-
ciwpożarowa stwarzała warunki 
do egzekwowania przez Niemców 
od polskich rolników większej puli 
przymusowych dostaw dla ich po-
trzeb wojennych. 

W jakże odmiennych warunkach 
druhowie z Chynowa działają obec-
nie. Po zakończeniu nabożeństwa, 
księża poświęcili przed kościołem 
nowoczesny samochód strażacki 
SCANIA 4X4 P360. Podczas uro-
czystego apelu mówiono o drodze 
nieusłanej przecież różami, jaką 
przeszły trzy pokolenia druhów, ale 
i o godnych pochwały dokonaniach 
jubilatów. 

Przypomniano, że startowali gdy 
Chynów, przynależny do gminy 
Czersk, był przykładem obywatel-
skiej postawy. OSP zaczynała od 
1. sikawki ręcznej i 3. beczkowozów. 
Koni użyczali członkowie i sym-
patycy w ramach tzw. podwodów. 
W 1931 roku mieszkańcy Chynowa 
ufundowali OSP sztandar, który do 
dziś jest ich wizytówką. W 1936 r. 
wybudowali drewnianą remi-
zę. Przechowywali w niej sprzęt 
strażacki, odbywali spotkania 
i organizowali dochodowe zabawy. 
W latach 1957–59, wspomagani 
m.in. przez PZU, budowali w czynie 
społecznym remizę, na placu para-
fi alnym, przekazanym gratisowo 
przez tegoż ks. Grodeckiego. Plac 
ten służy OSP do dziś, budynek 
dotrwał do 2010 r. W miejscu wy-
burzonej starej remizy wmurowali 
akt erekcyjny, pod budowę Domu 
Kultury, tworzącego obecnie ze 
strażnicą ciekawy obiekt architek-
toniczny. Dwa garaże i pomiesz-
czenia socjalne zbudowali dru-
howie w 1996 r., dzięki dotacjom 
z budżetu gminy. Jubilatka skupia 
obecnie 50 członków, w tym sek-
cję żeńską, utworzoną z inicjatywy 
Małgorzaty Gugały. OSP Chynów 

działa w ramach KSR-G. Obecny 
zarząd OSP tworzą: prezes Adam 
Jędrzejczyk, wiceprezes – naczel-
nik Leszek Ambroziak, wiceprezes 
Mirosław Zawiślak, sekretarz Mał-
gorzata Gugała i skarbnik Mateusz 
Grochal.

Przebieg uroczystości jubileuszo-
wej. Po przejściu uczestników na 
plac OSP w rytmie melodii dzia-
łającej przy DK Orkiestry Dętej 
w Chynowie (kapelmistrz Józef 
Stańczyk), dowódca uroczystości 
dh Arkadiusz Piwowarczyk złożył 
meldunek dh. Zbigniewowi Gołąb-
kowi, wiceprezesowi ZOW ZOSP, 
o gotowości pododdziałów do uro-
czystego apelu. Zebranych powitał 
prezes OSP Chynów dh Adam Ję-
drzejczyk. Tablicę pamiątkową dla 
uczczenia 90-lecia odsłaniali dru-
howie: Tadeusz Zakrzewski jako 
wójt i prezes ZG ZOSP w Chynowie, 
Stanisław Mróz – przewodniczący 
Rady Gminy i Adam Jędrzejczyk 
prezes jubilatki. Aktu przekazania 
dokumentów nowoczesnego i do-
skonale wyposażonego samocho-
du ratowniczego naczelnikowi OSP 
Leszkowi Ambroziakowi i kierowcy 

wozu Mirosławowi Zawiślakowi 
dokonali: wójt Gminy Chynów T. 
Zakrzewski, Komendant Powiato-
wy PSP w Grójcu st. bryg Jacek Wi-
chowski i druh Zbigniew Gołąbek. 
Kierowca Mirosław Zawiślak został 
wyróżniony jako najaktywniejszy 
członek OSP jubilatki. Honorowa-
nie sztandaru i druhów oraz osób 
zasłużonych dla OSP potrwało 
dłużej. Najpierw wiceprezes Zbi-
gniew Gołąbek w asyście prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP w Grójcu Władysława Piąt-
kowskiego oraz komendanta Jacka 
Wichowskiego, dokonał dekoracji 
sztandaru jednostki Złotym Me-
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa. 
Druh Piotr Jarosz został odznaczo-
ny prestiżowym Medalem im. Bo-
lesława Chomicza. Złote, srebrny 
i brązowe medale wręczyli też 9. 
innym druhom. Złote otrzymali: 
Mirosław Zawiślak, Jarosław Strzy-
ga, Jan Królak i Krzysztof Dobosz, 
srebrny – Dariusz Rosłaniec, a brą-
zowe: Małgorzata Maciak, Dawid 
Cieślak, Mateusz Grochal i Adam 
Jędrzejczyk. Z kolei wymieniani już 
funkcyjni druhowie – Władysław 

Piątkowski i Tadeusz Zakrzewski 
wręczali 9. członkom OSP odzna-
ki „Strażak wzorowy” i 39 odznak 
„Za wysługę lat”. Za 45 lat służby 
otrzymali ją: Krzysztof Dobosz 
i Jarosz Piotr, a za 30: Jan Królak, 
Marek Petrykowski i Tadeusz Za-
krzewski. Prezesowi gminnemu 
ZOSP RP przekazał ją komendant 
gminny OSP Cezary Matysiak. 

11-osobową listę osób i instytu-
cji „Zasłużonych dla OSP Chynów” 
tworzą: wójt gminy Chynów – Ta-
deusz Zakrzewski, fi rmy – Drew-
met Wojciech Włodarski, EW-
MAiJ, Biowet Bogusław Monczak, 
SUN SAD, Malchem – państwo 
Malscy, BJ Autotransport Walde-
mar Brzanka i Robert Jaworski, 
PHU MERICO Państwo Lewan-
dowscy, Jacht Krzysztof Janukowicz 
oraz Zygmunt Jakubczak członek 
Prezydium Rady Ubezpieczenia 
Społecznego i Małgorzata Szymań-
czak – kierownik KRUS w Grójcu. 
Okolicznościowymi statuetkami 
wyróżniono 45 przyjaciół jubilatki. 
Przyjaciele, czy też osoby i insty-
tucje sympatyzujące z jubilatami 
też potwierdzili swój stosunek nie 

tylko słowami. Radni sejmiku ma-
zowieckiego – Leszek Przybytniak 
i Zbigniew Gołąbek oraz Artur Dą-
browski prezes WFOŚiGW wręczy-
li prezesowi jubilatów Medal Hono-
rowy PRO MASOVIA przyznany 
jednostce przez marszałka Adama 
Struzika. Kilkunastu druhów otrzy-
mało od niego podziękowania na 
piśmie. Poseł PiS Marek Suski wraz 
z gratulacjami przekazał pokaźną 
torbę wypełnioną medykamentami 
i innymi produktami przydatnymi 
w akcjach ratunkowych, poseł PSL 
Mirosław Maliszewski – życzenia 
bezpośrednie i na piśmie, także od 
Parlamentarnego Klubu Straża-
ków. Ciepłe gratulacje Marszałka 
Senatu Stanisława Karczewskiego 
przekazała osobiście jego asystent-
ka Weronika Piwarska. Wielu gości 
w krótkich wystąpieniach gratulo-
wało i życzyło STU LAT. 

Mieszkaniec Gminy Chynów 
Krzysztof Zyśk wręczył jubilatom 
wyrzeźbioną przez siebie fi gurkę św. 
Floriana, która zajęła godne miejsce 
pod odsłoniętą tablicą, upamiętnia-
jącą 90-lecie OSP. Do św. Floriana 
nawiązał wójt dh Tadeusz Zakrzew-
ski życząc strażakom, by zawsze 
miał On ich w swojej opiece. Prze-
kazał też druhom wyrazy szacunku 
i uznania. Życzył bezpiecznej służ-
by i zawsze szczęśliwych powrotów 
z akcji ratowania ludzkiego mienia 
i życia. Uroczystość jubileuszową 
zakończył tradycyjny strażacki po-
częstunek.

Więcej zdjęć z jubileuszu 90-lecia 
OSP zmieścimy na stronie interne-
towej: tygodnikradomski.com. Ob-
szerne relacje tekstowe i zdjęciowe 
znajdują się na stronie www.chynow.
pl a ciekawe fi lmiki – na stronie OSP 
Chynów.   (M.K)

Ks. proboszcz Jacek Zalewski poświęca samochód ratowniczy SCANIA

Moment po odsłonięciu tablicy upamiętniającej 90-lecie OSP

Ceremonia dekoracji sztandaru 

Druhowie OSP z Chynowa w drodze z kościoła na miejsce uroczystego apelu

Wójt Tadeusz Zakrzewski wręcza naczelnikowi OSP Leszkowi Ambroziakowi dokumenty nowoczesnej SCANII

Honorowanie zasłużonego druha Piotra Jarosza Medalem im. Bolesława Chomicza 
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Podwójny jubileusz 
strażaków z Jedlińska
OSP w Jedlińsku założyli w 1917 roku: Bolesław Janowski ze wsi Bartodzieje, Jan Przybyłowski 
– prezes Cechu Rzemiosł Różnych w Jedlińsku, nauczyciel Władysław Borek i Adam Szpotowicz. 
Oni tworzyli pierwszy zarząd. Po roku z funkcji prezesa zrezygnował B. Janowski. 
Objął ją J. Przybyłowski i pełnił do 1938 roku. Po wyprowadzeniu się z Jedlińska nauczyciela 
W. Borka, naczelnikiem straży na 15 lat został Adam Szpotowicz. Od początku organizacja była 
bardzo liczna. Zarząd zajął się też działalnością kulturalną. Powstało kółko dramatyczne, 
a następnie Orkiestra Dęta, grająca do dziś.

Stąd podawana informacja, że 
jednostka OSP w Jedlińsku obcho-
dziła dwa jubileusze – 100-lecia 
i 90-lecia.Te podwójne gody świę-
towali druhowie 3 września. 

 Mszę św. w kościele pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Andrzeja odprawili 
w intencji jubilatów: ks. bp diecezji 
radomskiej Piotr Turzyński, ks. kan. 
Grzegorz Wójcik i ks. prałat Henryk 
Ćwiek – kapelan gminy Jedlińsk. Po 
nabożeństwie, na miejsce uroczyste-
go apelu poprowadziła jubilatów i ich 
gości właśnie 90-latka w strażackich 
mundurach, pod wodzą Andrzeja 
Rajkowskiego. W rytmie marszo-
wych melodii raźnie kroczyli dru-
howie pocztów sztandarowych, pod-
oddział OSP oraz zaproszeni goście 
i sympatycy. Po drodze piesi i zmo-
toryzowani oddawali cześć fi gurze 
św. Floriana, przy której do odświęt-
nej grupy dołączyli: dh Waldemar 
Pawlak, prezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP oraz towarzyszący mu dh 
Zbigniew Gołąbek i Robert Dobosz, 
pełniący już trzecią kadencję radnego 
powiatu radomskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się złoże-
niem meldunku przez dowódcę uro-
czystości dh. Edwarda Płużyckiego, 
właśnie prezesowi Waldemarowi 
Pawlakowi. Po meldunku nastąpi-
ło wciągnięcie fl agi państwowej na 
maszt i wspólne odśpiewania hym-
nu. Po powitaniu rozpoczęła się cere-
monia wręczania odznaczeń i wyróż-
nień jubilatom oraz przekazywanie 
im gratulacji i życzeń. 21 druhów 
uhonorowano złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, osiemdziesięciu od-
znaką „Za wysługę lat”, przyznawaną 
za każde 5 lat służby w OSP.

Po wyróżnieniach indywidual-
nych, przyszła kolej na zbiorowe. 
Takim bez wątpienia było odsło-
nięcie i poświęcenie tablicy dla 
upamiętnienia jubileuszu 100-lecia 
OSP w Jedlińsku. Wyrazem uznania 
dla działalności było wyróżnienie 
jej przez marszałka Adama Stru-
zika Medalem PRO MASOVIA, 
a 24. ofi arnych druhów dyplomami, 
z podkreśleniem ich zaangażowania 
w działania ratowniczo-gaśnicze, 
pracę na rzecz rozwoju OSP oraz 
poprawę bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności. Pamiątkowy Medal 
PRO MASOVIA naczelnikowi OSP 
w Jedlińsku Januszowi Mazanowi 
i towarzyszącemu mu Wojciechowi 
Walczakowi, prezesowi gminnemu 
OSP, wręczyli: prezes Waldemar 
Pawlak, radny sejmiku Zbigniew 
Gołąbek i radny powiatu radom-
skiego Robert Dobosz. Dyplomy 
uznania podpisane przez marszałka 
Struzika, z rąk reprezentujących go 
wymienionych już radnych, otrzy-

mali: Jastrzębski Ryszard, Mazan Ja-
nusz, Nowakowski Marcin, Kraska 
Michał, Kraska Łukasz, Kwiatkow-
ski Jacek, Mazan Paweł, Skoczek Ire-
neusz, Jastrzębski Daniel, Alberski 
Łukasz, Alberski Mateusz, Trzaszcz-
ka Mariusz, Kwiatkowski Michał, 
Kwiatkowski Mateusz, Wieczorek 
Krzysztof, Płużycki Edward, Mali-
nowski Władysław, Rajkowski An-
drzej, Kaczmarek Andrzej, Mular-
ski Bogdan, Jastrzembski Wiesław, 
Guziński Marek, Kondys Grzegorz 
i Elżanowski Wojciech.

Kilka pokoleń druhów i członków 
ich rodzin, w tym obecnie działają-
cych, zasłużyło na słowa uznania, ja-
kie wypowiedział pod ich adresem 
prezes Waldemar Pawlak. Zaczął re-
fl eksją o tym, że wystąpiły trudności 
z przyznaniem jubilatom wysokich 
odznaczeń. – Najwyższe Odznacze-
nie OSP – Złoty Znak Związku otrzy-
maliście 10 lat temu, z okazji 90-lecia. 
Należało się, gdyż w KSR-G działacie 
od początku. Prezes Pawlak skupił 
się więc na historii, przypominając 
drogę, jaką przed stu laty przeszli 
patriotycznie nastawieni mieszkańcy 
trzech zaborów. Wielu z nich w mia-
stach i gminach organizowało straże 
pożarne zachęcające ludzi do wspól-
nego działania. Pawlak zaapelował do 
wszystkich OSP w kraju o zorgani-
zowanie w roku stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, spotkań 
zapoznających mieszkańców z drogą, 
jaką straże ochotnicze przeszły w tym 
okresie. St. bryg. Bogdan Łasica – p.o. 
Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, nawiązując do wy-
stąpienia W. Pawlaka, zapowiedział 
wiele jubileuszy stulecia OSP w roku 
przyszłym, dziękując jednocześnie 
pokoleniom druhów z Jedlińska za 
to, co uczynili w ochronie przeciw-
pożarowej i ratownictwie. Z kolei dh 
Zbigniew Gołąbek, wiceprezes OSP 
Mazowsza, przekazując jubilatom ży-
czenia od marszałka Adama Struzika 
i prezesa ZOSP RP dh. A. Tarczyń-
skiego przypomniał, że samorząd 
województwa mazowieckiego dba 

o wyposażenie straży pożarnej, po-
dając sumę 70 mln zł. Jeśli chodzi 
o OSP w Jedlińsku, ma zamiar sfi nan-
sowania w niedługim czasie piły tar-
czowej do drewna, potrzebnej przy 
likwidacji skutków wiatrołomów. 
Póki co, dostarczył nowoczesną, wy-
dajną motopompę, 4 komplety ubrań 
ochronnych i hełmów podobnego 
przeznaczenia. 

Uroczystość uwieńczyły wpisy 
do kroniki OSP i wspólne, pamiąt-
kowe zdjęcie.   (M.C.)

Medale i odznaki 
otrzymali druhowie:
Złote Medale „Za Zasługi dla Po-

żarnictwa”: Tomasz Kosior, Marek 
Jaworski, Krzysztof Gołębiowski 
i Błażej Kapusta.
Srebrne Medale: Jakub Jastrzę-
bowski, Krzysztof Czapla, Krzysztof 
Skurosz i Sebastian Zawionka.
Brązowe Medale: Krzysztof 
Wieczorek, Łukasz Kraska, Michał 
Kraska, Łukasz Przybyłowski, Kamil 
Mularski, Łukasz Alberski, Mateusz 
Alberski, Paweł Mazan, Michał 
Kwiatkowski, Mateusz Kwiatkow-
ski, Marcin Nowakowski, Grzegorz 
Kondys, Wojciech Elżanowski 
i Paweł Chojnacki.
Odznakę „Za Wysługę lat” 
otrzymało 80. strażaków ochotni-
ków. Taką odznaką i bardzo wiele 
gratulacji za 70 lat służby w OSP 
został wyróżniony Jan Skurosz, za 
65 lat – Janusz Kaczmarek, za 60 
– Tadeusz Iwański, a 50: Ryszard 
Jastrzębski, Janusz Mazan, Roman 
Mularski i Andrzej Kaczmarek. 
Za wysługę pierwszych 5. lat zo-
stali wyróżnieni: Mariusz Trzaska, 
Martyna Bąk, Paulina Chojnacka, 
Izabela Fijałkowska, Paweł Lele-
wicz, Dariusz Roziński, Rafał 
Szczęsny, Wojciech Szczęsny 
i Kamil Wasilewski.
Odznakę Wzorowy Strażak 

otrzymali: Łukasz Alberski, Paweł 
Mazan, Marcin Nowakowski i 
Wojciech Wikło.

Orkiestra prowadzi przemarsz w kierunku fi gury św. Floriana Podczas hymnu państwowego

Dołączają do pochodu

Druhowie – Edward Purzycki i Wojciech Walczak prezentują Medal Pro Masovia wręczony jubila-

tom przez Waldemara Pawlaka, Zbigniewa Gołąbka i Roberta Dobosza

Honorowanie jubilatów

Jubilaci z medalami i odznakami na mundurach i dyplomami w dłoniach
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Piękne dożynki 
w Chwałowicach
Tym razem organizatorzy powiatowo-gminnych dożynek w Chwałowicach w gm. Iłża nie mogli wybrać 
lepszego terminu. Niedziela kończąca pierwszą dekadę września była nadzwyczaj pogodna, a przelotny 
deszczyk w godzinach popołudniowych nie przestraszył powiększającej się z godziny na godzinę widowni.

Święto plonów rozpoczęło się 
przed południem mszą św. cele-
browaną przez opata wąchockiego 
Opactwa Cystersów o. Eugeniusza 
Augustyna, w asyście ks. Stanisława 
Stysia, proboszcza parafi i pw. Naj-
świętszej Maryi Panny w Iłży. 

Ofi cjalną część rozpoczęli staro-
sta Mirosław Ślifi rczyk i burmistrz 
Andrzej Moskwa. Dopisali goście, 
wśród których byli m.in. posło-
wie na Sejm RP, prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Władysław 
Kosiniak-Kamysz i Mirosław Ma-
liszewski, a także wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Bożenna Pacholczak 
oraz dyrektor Biura Parlamentar-
nego PSL Stanisław Brzózka.

Przy dźwiękach staropolskiej 
pieśni „Plon niesiemy, plon” zainto-
nowanej przez Dolnojasieńczanki 
ruszył korowód dożynkowy na cze-
le ze starostami dożynek: Elżbietą 
Jabłońską z Pakosławia i Markiem 
Pastuszką z Jedlanki Starej. To oni 
przekazali dwa dorodne boch-
ny chleba gospodarzom powiatu 
i gminy. Padły tradycyjne słowa:  
– Przekazujemy wam chleb upie-
czony z tegorocznych zbiorów. 
Dzielcie go mądrze i sprawiedliwie.

I adresaci tych słów wraz z towa-
rzyszącymi im – przewodniczącą 
Rady Powiatu Teresą Bartosiewicz 
oraz przewodniczącym Rady Mia-
sta i Gminy Józefem Skrobiszem 
odpowiedzieli , że będą robić 
wszystko, by chleba nikomu nie 
zabrakło. Po wzajemnych życze-
niach na scenie, udali się z tacami 
chleba do publiczności. Także ił-
żeckie gospodynie i młodzież włą-
czyli się do dożynkowego obyczaju 
częstowania chlebem uczestników 
święta plonów i życzenia wszystkim 
pomyślności.

W tym czasie Kasia Jakubiak 
z Wydziału Promocji starostwa 
zaprezentowała obecnym kilka 
z kilkunastu pięknie przystrojonych 
(i obfi cie zaopatrzonych m.in. w re-
gionalne potrawy i wyroby) stoisk 
kół gospodyń wiejskich z okolic 
Iłży. Ledwo podzielono się chle-
bem, a już na scenę wkroczyły gru-
py z wieńcami, by, jak każe tradycja, 
obtańczyć je i obśpiewać. Widow-
nia reagowała gorącymi brawami 
na widok wieńców, ale i na dźwięk 
okolicznościowych przyśpiewek 
ułożonych przeważnie przez gospo-
dynie, z poczuciem humoru trak-
tujących gminną i wiejską władzę. 

Przyszedł czas na uhonorowanie 
zasłużonych dla rozwoju radom-
skiej ziemi. Medalem „Zasłużony 
dla Rolnictwa” zostali odznaczeni 
w tym uroczystym dniu: Stanisław 
Szewczyk z gminy Pionki, specjali-
zujący się w hodowli koni zimno-
krwistych i Paweł Pomorski z gm. 
Iłża – spec od chowu tuczników. 
Natomiast Janusz Szmit – wielo-

letni dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Iłży otrzymał tytuł „Za-
służony dla Miasta i Gminy Iłża”. 
Z kolei: Jan Czarnecki z Chwałowic 
– rolnik, poeta, strażak i społecznik, 
Jan Orczykowski z gm. Zakrzew – 
przedsiębiorca, b. naczelnik gm. 
Zakrzew, również strażak i miło-
śnik poezji, nie tylko własnej, oraz 
prof. dr hab. Roch Mieczysław Su-
lima – emerytowany profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego zostali 
odznaczeni medalami „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego”.

Ważną częścią programu impre-
zy, zapowiedzianą przez prowadzą-
cego dożynki rzecznika starosty 
Marka Oleszczuka, było ogłoszenie 
wyników konkursu wieńcowego. 
Uczyniła to przewodnicząca jury 

Korowód dożynkowy prowadzony przez starostów dożynek ruszył w kierunku estrady w takt melodii ,,Plon niesiemy, plon…”

Na estradzie starostowie dożynek wręczyli niesione bochny chleba gospodarzom – gminy Iłża i 

powiatu radomskiego

Po tym ważnym ceremoniale starosta Mirosław Ślifi rczyk i przewodnicząca Rady Powiatu Teresa 

Bartosiewicz oraz burmistrz gminy Iłża Andrzej Moskwa i przewodniczący Rady Miejskiej Józef 

Skrobisz udali się na plac dożynkowy

Dzielili się na nim chlebem z uczestnikami dożynek , w tym z zaproszonymi gośćmi
Zaproszeni goście zasiedli w pierwszym rzędzie. W środku (od lewej): prezes Stronnictwa Władysław Kosi-

niak-Kamysz, dyrektor Biura Parlamentarnego PSL Stanisław Brzózka i poseł Mirosław Maliszewski

Dużymi brawami witała widownia zapraszane na udekorowaną z pomysłem estradę delegacje 

wieńcowe i towarzyszące im zespoły ludowe. Jako pierwszy obśpiewywał prezentowany wieniec 

zespół z Chwałowic

Jurorzy za najładniejszy uznali wieniec wyczarowany przez KGW Seredzice. Widzimy go w 

korowodzie podążającym ku scenie
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Teresa Bartosiewicz. Najpiękniej-
szy wykonały panie z KGW w Sere-
dzicach w gm. Iłża, drugie miejsce 
zajął wieniec z gminy Wolanów, 
a podium uzupełniły gospodynie 
z Łączan, gmina Wierzbica.

Wśród gratulujących i wręcza-
jących nagrody kilkunastu repre-
zentacjom gmin był starosta, który 
w wystąpieniu wyrażał uznanie 
i podziękowanie rolnikom za ich 
ciężką pracę, mówił o inspirującej 
roli samorządu w rozwoju rolnic-
twa w powiecie, ale także o ważnych 
zadaniach państwa. Władysław Ko-
siniak-Kamysz podkreślał rolę tra-
dycji i pielęgnowania staropolskich 
zwyczajów przez polską wieś. – To 
chyba moje pięćdziesiąte dożynki 
w tym roku, ale żadne nie były tak 
piękne. Ma rację młodzież z zespołu 
z Prędocina, gdy śpiewa, że polska 
wieś nie ma powodu do komplek-
sów… – powiedział.

Miłym akcentem uroczystości 
było wręczenie Chomentowiankom 
nagrody starosty za ich wieniec, 
który przed tygodniem wygrał kon-
kurs na dożynkach województwa 
mazowieckiego. Nagrodę odebrała 
szefowa zespołu Ewa Jastrzębska.

Jeszcze tylko nagrodzono zwy-
cięzców w robieniu masła w masiel-
nicy (zwyciężył wicestarosta Leszek 
Margas), w konkursie rżnięcia piłą 
drewna i młócenia cepem zboża 
(bezkonkurencyjni byli odpowied-
nio: Mirosław Kosno i Marek Janiec 
reprezentujący Jedlińsk i Iłżę, Mie-
czysław Mucha i Kazimierz Grosiak 
z gm. Gózd oraz Stanisław Kaczmar-
czyk i Jan Kosno z gm. Iłża) i sceną 
zawładnęły zespoły ludowe, które ze 
swadą zapowiadał Mateusz Pijarski 
ze starostwa: Królewskie Źródła 

z gminy Pionki, Wolanianki 
z gminy Wolanów, Zespół Kon-
trast z miasta Pionki, Niezapo-
minajka z Maliszowa – gmina 
Kowala, Folk Piaseczno z Je-
dlińska, Zespół Ludowy „Wrzo-
sowianki” ze Wrzosu – gmina 
Przytyk, KGW z Łączan – gmina 
Wierzbica, zespół Skaryszewiacy 
z gminy Skaryszew oraz Kape-
la Iłżecka, Dolnojasieńczanki 
i Chwałowianki. 

Oprawę muzyczną ofi cjalnej 
części zapewniła (zrobiła to wspa-
niale) Iłżecka Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Andrzeja 
Migdalskiego. Tego dnia publicz-
ność bawiły również: Zespół Tań-
ca Ludowego UMCS z Lublina, 
Kabaret Młodych Panów, zapo-
wiadane przez Krzysztofa Koze-
rę, radnego powiatu, szefa domu 
kultury w Iłży. Na zakończenie 
część artystyczno-rozrywkową 
uwieńczyły zespoły PlayBoys oraz 
Piękni i Młodzi. 

 Trzeba przyznać, że orga-
nizatorzy stanęli na wysokości 
zadania. Z tym większą przy-
jemnością spełniamy ich proś-
bę i przekazujemy szczególne 
podziękowania: gospodarzowi 
miejsca – dyrektorowi Cen-
trum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego Markowi 
Gierasińskiemu, pracownikom 
i uczniom tej placówki, paniom 
z kół gospodyń wiejskich, po-
licjantom, strażakom, służbom 
medycznym oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do do-
brej organizacji i wspaniałej 
atmosfery tegorocznego święta 
plonów. 

 (K.G.)

Konkurs robienie masła w masielnicy wygrał wicestarosta Leszek Margas (pierwszy z prawej)

Ci zawodnicy nie zapomnieli, jak młóci się cepem zboże

Publiczność i pogoda dopisały, więc młodzi i starsi fajnie się bawili

„Sójka” 
najsmaczniejsza
„Stromiecki Festiwal Smaku” to nie przegląd kulinarnych, często eg-
zotycznych wyczynów panów w wysokich białych czapach, białych 
fartuchach i wzdętych od smakołyków brzuchach, ale jak najbar-
dziej swojski poczęstunek z domowej kuchni. Przysmaków 
z produktów z przydomowego ogródka, ze stromieckich pól i lasów.

Przegląd lokalnych smakołyków 
wystawionych na stoiskach Kół Go-
spodyń Wiejskich „Stromianki”, 
„Ksawerzanki”, „Wspólna Sprawa” 
z Dobieszyna i „Aktywny Bobrek” 
oraz Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego rozpoczęto od 
poczęstunku wielkim bochnem 
pachnącego chleba, upieczonego 
z tegorocznych zbóż, przekazane-
go na ręce wójta Gminy Stromiec 
Krzysztofa Stykowskiego przez Je-
rzego Sąpora i Rafała Ćwieka – soł-
tysów sołectw Niedabyl i Olszowa 
Dąbrowa wraz z małżonkami.

– Trzymając w rękach ten chleb 
symbolizujący tegoroczne zbio-
ry dziękuję wszystkim rolnikom 
w imieniu całej społeczności gminy 
– powiedział wójt Stykowski.

W konkursie na najsmaczniejszą 
potrawę regionalną faworytem oka-
zała się „Sójka Stromiecka” (pieróg 
w cieście drożdżowym z kaszą ja-
glaną i mięsem) przygotowany 
przez koło Gospodyń Wiejskich 
„Stromianki” ze Stromca.

Festiwal był okazją do okazania 
wdzięczności dla osób, które swą 
działalnością wspomagają społecz-
ność gminy. Wójt Stykowski wyróż-
nił w tym roku Wojciecha Sępioła, 
kierownika KRUS w Białobrzegach 
za organizację kolonii zimowych 
i letnich dla dzieci z gminy Stro-
miec oraz Artura Dąbrowskiego, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i st. brygadiera Zbigniewa Łubiń-
skiego, komendanta PSP w Biało-
brzegach za pomoc w pozyskaniu 
dla gminy Stromiec średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Zaprezentowany, lśniący no-
wością, wóz strażacki był jedną 
z wielu atrakcji festiwalu. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się wśród 
najmłodszych karuzele, dmucha-
ne zjeżdżalnie i basen. Na estra-
dzie prezentowały się zespoły ze 
stromieckich szkół oraz gwiazdy 
wieczoru – „Defi s” i „Claudi”. 

„Stromiecki Festiwal Smaku” 
dofi nansowany został przez „Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiej-
skie” w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem w ramach 
PROW 2014–2020, którego celem 
jest zachowanie dziedzictwa kul-
turowego i tradycji poprzez orga-
nizację imprez plenerowych zwią-
zanych z kultywowaniem lokalnej 
tradycji kulinarnej. 

Festiwal zorganizowany został 
przez Urząd Gminy w Stromcu we 
współpracy z LGD „Zapilicze”.

 JaL

Ten bochen chleba jest symbolem ciężkiej pracy naszych rolników – powiedział wójt Krzysztof Stykowski

Festiwal Smaku rozpoczął się od poczęstunku chlebem z tegorocznych zbóż. Na zdjęciu wójt 

Krzysztof Stykowski i sekretarz UG Dariusz Gołębiowski

Na widowni przed estradą zebrali się liczni goście

Kolorowe stoiska wabiły smakołykami
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Wszyscy jesteśmy 
zwycięzcami
Folkowy Turniej Sołectw odbył się w niedzielę 10 września w Jastrzębi. Nowa formuła obchodów 
święta plonów okazała się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Do rywalizacji przystąpiło 
dziewięć sołectw, które zaprezentowały swoje stoiska, dokonania artystyczne i inne umiejętności. 
Nie było przegranych!

To był imponujący widok. Stoiska 
przygotowane przez sołectwa uczest-
niczące w Folkowym Turnieju So-
łectw przypominały barwne ogrody. 
Udekorowane dorodnymi warzywa-
mi i owocami, misternie plecionymi 
kłosami zbóż i kwiatami przyciągały 
także zapachem pysznych regio-
nalnych potraw. Był bigos, kapusta 
z grochem, pierogi, polski żur, sałatki 
warzywne, słodkie wypieki domowe 
i oczywiście pajdy chleba ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Ogrom pracy i 
zaangażowanie oraz niebywały talent 
wykonawców sołeckich stoisk można 
było dostrzec podziwiając dodatko-
wo na przykład wiejską zagrodę czy 
parę nowożeńców w niezwykłym po-
jeździe, jak też wieńce symbolizujące 
udane plony.

To jednak nie wszystko. Obok 
talentów kulinarnych i pomysłowo-
ści, w prezentacjach artystycznych 
publiczność gorącymi brawami 
doceniała talenty wokalne i mu-
zyczne zespołów reprezentujących 
poszczególne sołectwa.

Jak każe obyczaj, symbol uda-
nych plonów – bochen chleba 
upieczony z tegorocznych zbiorów, 
przekazali włodarzom gminy staro-
stowie uroczystości.

– Chleb to symbol urodzaju 
i dostatku, symbol polskiej gościn-

ności i dzielenia się z drugim czło-
wiekiem. Niech go nie zabraknie na 
żadnym stole – powiedziała wójt 
gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada, 
po czym rozpoczęła obrzęd dziele-
nia się chlebem z gośćmi Turnieju 
i mieszkańcami gminy.

Wyjątkowym akcentem uroczy-
stości było wręczenie odznaczeń 
wyróżniającym się rolnikom oraz 
uhonorowanie par małżeńskich, 
obchodzących Złote Gody. A jak 
gody, to i wesele. W ramach akcji 
„Narodowe Czytanie 2017” odbyło 
się czytanie „Wesela” St. Wyspiań-
skiego. W role bohaterów dramatu 
wcielili się: Artur Standowicz – wi-
cewojewoda mazowiecki, Monika 
Pachniewska – dyrektor radomskiej 
palcówki KRUS, Agnieszka Pasek – 
kierownik ARiMR Radom, Dorota 
Żurek – dyrektor ZSP w Jastrzębi, 
Małgorzata Skwarek – dyrektor ja-
strzębskiej biblioteki, Jerzy Mróz 
– komendant OSP w Jastrzębi oraz 
Robert Badełek – leśnik z Nadle-
śnictwa Radom.

W międzyczasie przedstawiciele 
KRUS podsumowali przeprowa-
dzony konkurs z wiedzy o bezpie-
czeństwie oraz przekazali miejsco-
wej jednostce OPS w Jastrzębi tzw. 
„Torbę życia”, zawierającą zestaw do 
ratownictwa przedmedycznego. Na 

Turnieju swoje usługi oferowały też 
fi rmy doradcze wspierające rolnic-
two.

Na uwagę zasługuje fakt, iż folko-
wy charakter Turnieju podkreślały 
nie tylko ludowe elementy strojów 
reprezentacji sołectw, ale też ko-
lorowe kotyliony, które ozdabiały 
stroje wielu uczestników, w tym też 
sutanny miejscowych księży. A nie-
które z pracownic Urzędu Gminy, 
w tym sekretarz Gminy Jastrzębia 
Małgorzata Szczepaniak, wystąpiły 
w białych bluzkach z wyhaft owany-
mi ludowymi wzorami.

Turniejową dyscypliną były też 
konkursy: „sadzenia ziemniaków”. 
Przeciągania liny i cięcia drzewa. 
Uczestnikom trudno było odmó-
wić wielkiej woli walki. Prezentacje 
kulinarne, artystyczne i umiejętno-
ściowe sołectw oceniali goście Tur-
nieju. Ocena była jednoznaczna: 
zwycięzcami są wszyscy! 

Folkowy nastrój podtrzymał go-
ścinnie występujący Zespół „Kry-
wań”, a dla zwycięzców rozbłysły 
fajerwerki.

Folkowy Turniej Sołectw Jastrzę-
bia 2017 współfinansowany był 
w ramach poddziałania Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

 Opracowanie Hanna Jacobi

„Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” – tak brzmiało podsumowanie Folkowego Turnieju Sołectw Folkowy Turniej Sołectw otworzyli: wójt gminy Jastrzębia Elż-

bieta Zasada i przewodniczący Rady Gminy Józef Tomalski

Gratulacje za dobre wyniki w produkcji rolnej i życzenia z okazji rolniczego święta złożyli 

mieszkańcom gminy posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Wojciech Skurkiewicz i Dariusz 

Bąk oraz wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Ponadto życzenia w imieniu Starosty 

Radomskiego przekazał rolnikom radny Rady Powiatu Radomskiego Marian Wikło, a od 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Ewa Markowska Bzducha dyrektor Departamentu Spraw 

Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW

Barwny folkowy korowód prowadzili starostowie uroczystości: Anna Wolska i Paweł Siębor, 

niosąc symboliczny bochen chleba

Wójt Elżbieta Zasada dzieliła się chlebem z uczestnikami Turnieju

Wyróżniający się rolnicy 

zostali odznaczeni Honorową 

Odznaką „Za zasługi dla Rol-

nictwa”, przyznaną na wnio-

sek Wójta Gminy Jastrzębia 

przez Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Otrzymali je: 

Witold Ofat – Wola Goryńska, 

Piotr Warchoł – Goryń, Ta-

deusz Król – Mąkosy Nowe, 

Andrzej Wojdat – Dąbrowa 

Kozłowska, Iwona Hernik 

– Wojciechów, Kazimierz 

Kukowski i Paweł Mazur – 

Jastrzębia.

Jubilaci Złotych Godów: Buzor 

Jan i Marianna – Dąbrowa 

Kozłowska, Jarosiński Henryk 

i Krystyna – Wola Goryńska, 

Chęć Jan i Halina – Owadów, 

Błaszczyk Lech i Krystyna oraz 

Woźniak Stanisław i Wanda – 

Jastrzębia, Wijata Stefan 

i Cecylia – Wólka Lesiowska, 

Marciniak Marian i Zuzanna 

oraz Guza Stanisław i Marianna 

– Mąkosy Nowe, Rogalski 

Kazimierz i Janina – Kolonia 

Lesiów, Świędzikowski Jan 

i Marianna – Lewaszówka. 

Aktu wręczenia medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie, 

przyznanych przez Prezydenta 

RP dokonał Krzysztof Murawski 

kierownik Delegatury Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Radomiu. Na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi mieszkańcy tańczyli i śpiewali

GMINA JASTRZĘBIA
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Folkowy 
Turniej 
Sołectw 
w Jastrzębi
Było słonecznie, kolorowo i na ludowo. Na stoiskach królowały 
regionalne potrawy, z estrady dochodziła muzyka i ludowe 
przyśpiewki, uczestników licznych konkursów nie opuszczał 
duch sportowej rywalizacji, a tłumnie zgromadzonej publicz-
ności dopisywały świetne humory. Gorąco oklaskiwano zespoły 
śpiewacze i równie gorąco kibicowano reprezentacjom sołectw 
w konkursowych zmaganiach. To była wspaniała folkowa 
niedziela!

Publiczność podziwiała artystyczne prezentacje sołectw

Reprezentacje sołectw ostro walczyły w konkursach

GMINA JASTRZĘBIA
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„Pokonaj Bariery Niepełnosprawności”

Kolorowo – bo ludowo
Na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 10 września br. odbył się X Jubileuszowy Festyn Integracyjny „Poko-
naj Bariery Niepełnosprawności i Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Tegorocznym hasłem było „Kolorowo bo ludowo”. 
Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu 
przy udziale Starostwa Powiatowego, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego, Burmistrza Zwolenia, Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz wójtów gmin Tczów, Kazanów, Przyłęk i Policzna.

Impreza zgromadziła rzesze osób 
niepełnosprawnych. Po raz pierwszy 
udział wzięły placówki ze Skarżyska-
-Kamiennej, Siemiatycz, Mirówka, 
Nałęczowa czy Myślakowic. Zaba-
wa przekroczyła granicę Mazowsza. 
O tym, iż festyn ma swój niepowta-
rzalny klimat może świadczyć corocz-
ny przyjazd placówek z Szydłowca, Li-
pin, Ostałówka, Bramek czy Otwocka.

Preludium imprezy stanowiła 
msza św. w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. w Zwoleniu.

Festyn rozpoczął meeting spor-
towy. Przy poszczególnych konku-
rencjach sędziowali nauczyciele 
z ZSRT w Zwoleniu. Po zaciętej 
rywalizacji zostali wyłonieni zwy-
cięzcy, którzy odebrali medale i na-
grody z rąk zaproszonych samorzą-
dowców, dyrektorów szkół i innych 
przedstawicieli.

Atrakcją festynu były przygoto-
wane przez Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Wilczowoli warsztaty 
artystyczne. Chętni mogli poznać 

nowe techniki plastyczne, popró-
bować pracy na warsztacie tkackim 
bądź uszyć przytulankę. Odbyły 
się również konkursy przygoto-
wane dla dzieci i dorosłych przez 
policję. Na scenie ogromnym za-
interesowaniem cieszył się konkurs 
„Piosenka radością życia”. Wśród 
zaproszonych gości była również 
Grupa Kobiet Kreatywnych. Panie 
chętnie wykonywały malowanie 
twarzy.

Odbył się również Przegląd 
Twórczości Osób Niepełnospraw-
nych. Podopieczni mogli przedsta-
wić swój wkład pracy artystyczno-
-scenicznej. Festyn miał charakter 
ludowy, dlatego też wśród zapro-
szonych gości nie mogło zabrak-
nąć takich zespołów jak Sobótka, 
Piątkowy Stok czy Kompany. Przy 
śpiewach i muzyce zgromadzonych 
gości zintegrowały tańce. 

Uświetnieniem całej imprezy był 
piętrowy tort oraz wystrzał z kon-
fetti, którego nie mogło zabraknąć 
z racji jubileuszu.

Zarówno pogoda jak i humory 
dopisały. Przygotowane atrakcje 
z ludową nutą trafi ły do każdego. 
Cele i założenia imprezy przynio-

sły oczekiwane zamierzenia. Dla 
organizatorów to sygnał, że tego 
typu spotkania są niezbędne oraz 
stanowią motywacje do dalszych 
działań.

Festyn Integracyjny odbył się 
pod patronatem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie. 
Patronat medialny objął Tygodnik 
Radomski i Echo Dnia. Fundato-
rami nagród – kamizelek i odbla-
sków – byli wójtowie poszczegól-
nych gmin.

Na dyplomy trzeba było zasłużyć

Jubileuszowy 

tort porcjo-

wali m.in. 

starosta 

Waldemar 

Urbański, 

pani prezes 

Zofi a 

Ziemkiewicz 

i szefowa 

WTZ 

w Wilczowoli 

Grażyna 

JargotChętni mogli poznać nowe techniki plastyczne na warsztatach artystycznych

Bardzo się podobał program z Lajkonikiem

Miłym akcentem kończącym Festyn w Zwoleniu było wręczenie najmłodszym podopiecznym WTZ w Wilczowoli fajnych zabawek przez starostę 

zwoleńskiego , przedstawiciela pani burmistrz Zwolenia oraz przez wójtów gmin
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www.gielniow.radom.pl

Dziękujemy za pamięć 
o naszych kolegach
Jak co roku, na uroczystość w Stefanowie, gmina Gielniów, przybyli licznie mieszkańcy okolicznych wsi 
i zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawicie samorządu powiatu przysuskiego i sąsiednich gmin. 
Licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz leśnicy z Nadleśnictwa Przysucha i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu. Kompanię honorową wystawiła Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

– Uroczystości, które organizu-
jemy od lat w Stefanowie są po-
trzebne. Bierze w nich udział dużo 
młodzieży szkolnej – powiedział 
wójt gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki. – To właśnie tutaj, 
w tych lasach, 26 września 1944 
roku, podczas Akcji „Burza” od-
działy partyzanckie 25. i 72. pułku 
piechoty Armii Krajowej stoczyły 
krwawy bój z okupantem nie-
mieckim zadając mu ciężkie straty. 
W odwecie za klęskę Niemcy spali-
li wieś. Ludność Stefanowa zdążyła 
uciec do pobliskich lasów. Po woj-
nie mieszkańcom udało się odbu-
dować wieś, ale, jak się jednak oka-
zało, nie na długo. Władza ludowa 
w 1952 r. przesiedliła mieszkańców 
Stefanowa w odległe rejony kraju, 
a znajdujące się we wsi zabudowania 
zrównała z ziemią. Pretekstem była 
budowa poligonu. Ten jednak nigdy 
tu nie powstał. Dziś teren dawnej wsi 
porośnięty jest drzewami. 

Przy symbolicznym pomniku 
upamiętniającym tamte wydarze-
nia, co roku odbywa się rocznicowe 
spotkanie, w którym uczestniczą 
spadkobiercy pamięci o tamtych 
wydarzeniach.

Uroczystość poprzedziła msza 
w intencji partyzantów i mieszkań-
ców wsi, koncelebrowana przez ks. 
Wiesława Zawadę, proboszcza 
parafi i Gielniów i ks. Stanisława 
Traczyńskiego proboszcza parafi i 
Przysucha. Wśród kombatantów 
był obecny również kapelan AK 
Okręg Radomsko-Kielecki „Jodła” 
ks. Stanisław Sikorski.

Do wszystkich przybyłych na 
uroczystość zwrócił się ppłk Leon 
Etwert, prezes Światowego Związku 
Żołnierzy AK dziękując za pamięć 
o kolegach, którzy walczyli i ginęli 
w przysuskich lasach.

Obchody rocznicy to nie tylko 
wspomnienie o bohaterach i od-
danie im hołdu, to również odpo-
wiedni moment, aby odwdzięczyć 
się i wyróżnić tych, którzy dbają 
o pamięć i wspomagają środowisko 
kombatantów.

Podczas uroczystości w Stefa-
nowie wyróżniono pamiątkowym 
odznaczeniem „Za zasługi dla Świa-
towego Związku AK”: Waldemara 
Cichawę – dyrektora PSP w Borko-
wicach, Bartłomieja Sionka – dyrek-
tora PSP w Gielniowie, Jacka Jóźwia-
ka – dyrektora PSP w Parznicach 
oraz płk. Zbigniewa Brzostka – Dy-
rektora Okręgowy Służby Więzien-
nej w Warszawie.

Odznakę „Akcji Burza” otrzy-
mali:

Inspektor Tomasz Michałka – 
Komendant Wojewódzki Policji 
zs. w Radomiu, podinsp. Zbigniew 
Bartosiak – naczelnik Wydziału ds. 
Ceremoniału Policyjnego Gabinetu 

GKP, nadkom. Radosław Cybula – 
Naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP zs. w Radomiu, 
podinsp. Krzysztof Kmieciak – 

Zastępca Dowódcy Samodzielne-
go Pododdziału Prewencji Policji w 
Radomiu, asp. sztab. Adam Urbań-
ski – specjalista Zespołu Szkole-

nia Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Radomiu, kpt 
Andrzej Rodak – dyrektor Aresztu 
Śledczego w Radomiu.

Odznaczenia wręczyli prezes 
ppłk. Leon Etwert i major Franci-
szek Sołśnia.

Organizatorami 73. rocznicy 
walki w Stefanowie był Światowy 
Związek Żołnierz AK Okręg Ra-
dom, wójt gminy Gielniów Wła-
dysław Czarnecki i Urząd Gminy 
Gielniów, Komenda Wojewódzka 
Policji zs. w Radomiu oraz Staro-
stwo Powiatowe w Przysusze.

Honorowy patronat nad uroczy-
stością objęli: Marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski, szef Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych w Warszawie Jan Józef 
Kasprzyk oraz Ordynariusz Die-
cezji Radomskiej ks. bp Henryk 
Tomasik.

 Jacek Lombarski

– Musimy pamiętać o tamtych dniach – powiedział wójt Władysław Czarnecki

Ppłk Leon Etwer i mjr Franciszek Sołśnia wręczyli odznaczenia

Szkoła Kadetów RP z Lipin

Kawaleria z Gulina

Kwiaty złożyli wójt Czarnecki i przewodniczący Rady Gminy Radosław Stachecki

Salwa honorowa

Honorowi goście uroczystości

Na uroczystości nie mogło zabraknąć leśników. Wśród nich dyrektor RDLP Radom Andrzej Matysiak
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Fundusze z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 po-
mogą w rozwoju transpor tu miej-
skiego. Dofinansowanie pokryje 
kompleksowe inwestycje dotyczące 
zakupu autobusów niskoemisyj-
nych, tworzenia parkingów „Parkuj 
i Jedź”, ścieżek rowerowych, wy-
korzystania systemów do zarzą-
dzania ruchem. Możliwy jest zakup 
autobusów spełniających normę 
EURO VI, zwłaszcza z napędem 
alternatywnym, czyli na przykład 
elektrycznym, gazowym, czy hy-
brydowym.

Ze środków programu regio-
nalnego rozwijamy transport 
przyjazny dla mieszkańców  
i środowiska. Zachęcamy do 
korzystania z komunikacji 
miejskiej zapewniając no-
woczesne autobusy, miejsca 
parkingowe zlokalizowane  
w ważnych ciągach komunika-
cyjnych, tworzymy ułatwienia 
dla rowerzystów i pieszych  
– powiedział Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Pula środków to ponad 64 
mln zł. O unijne dofinansowa-
nie można ubiegać się do 3 paź-
dziernika. Konkurs skierowany 
jest do samorządów, ich związ-
ków i stowarzyszeń, samorządo-
wych jednostek organizacyjnych,  
a także przedsiębiorstw wykonują-

cych zadania w zakresie publiczne-
go transpor tu miejskiego. Wsparcie 
wyniesie nawet 80 procent kosztów 

kwalifikowalnych projektu. Nabór 
prowadzi Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych.

Preferujemy działania jak najbardziej kompleksowe, integrujące różne 
środki transportu. Szanse na unijne dofinansowanie zwiększa realiza-
cja projektu w partnerstwie, a także na terenach rewitalizowanych, czyli 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej 
– powiedział Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 
Programów Unijnych.

Informacje o konkursie 4.3.1  
„Rozwój zrównoważonej mul-
timodalnej mobilności miej-
skiej” dostępne są na stronie  
www.funduszedlamazowsza.eu. 

Zapraszamy do kontaktu  
z Głównym Punktem Informa-
cyjnym Funduszy Europejskich 
w Warszawie, lub Lokalnym 
Punktem Informacyjnym Fun-
duszy Europejskich w Rado-
miu przy ul. Kościuszki 5a, tel.  
22 542 27 13, infolinia: 801 101 101  
(opłata za połączenie zgodna  
z taryfą danego operatora)  
email: punkt_radom@mazowia.eu.

Nie zwlekaj, 
już dziś złóż wniosek  
o dofinansowanie. 

Fundusze z RPO WM są naprawdę 
w Twoim zasięgu! 

A jeśli chcesz dowiedzieć się, 
jak realizować projekty unijne, 

przyjedź na  
8. Forum Rozwoju Mazowsza już 

25-26 października. 

Więcej informacji 
znajdziesz na stronie  

www.forumrozwojumazowsza.eu.

Rozwój transportu miejskiego  
z funduszami unijnymi

Parkingi, nowe autobusy, a może kolejne kilometry ścieżek rowerowych? Unijne dofinansowanie 
komunikacji miejskiej jest w zasięgu mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych  
i przedsiębiorstw realizujących zadania transportowe.

www.word.radom.pl

Inauguracja 
kampanii społecznej
We wrześniu blisko 50 tysięcy dzieci z Mazowsza po raz pierwszy przekroczyło 
szkolne mury. To właśnie z myślą o nich samorząd województwa mazowiec-
kiego, wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego oraz Mazowiecką 
Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przygotował kampanię społeczną 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – wyprawka dla pierwszoklasistów”.

Do końca grudnia do naj-
młodszych uczniów z Ma-
zowsza trafi ą zestawy złożone 
z elementów odblaskowych. 
W inauguracji kampanii 
w PSP nr 6 przy ul. Rapackie-
go w Radomiu udział wzięli 
Rafał Rajkowski – członek 
Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, Dariusz Piątek 
dyrektor WORD Radom, 
podinsp. Krzysztof Bielecki 
– z-ca Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego, podinsp. 
Stanisław Popiel, kom. Mar-
cin Sawicki i podkom. Emilia 
Kosma, przedstawiciele Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
zs. w Radomiu, dyr. PSP nr 
6 Jan Sobolewski oraz grono 
pedagogiczne i uczniowie. 

„Wyprawka dla pierwszo-
klasistów” to kontynuacja 
prowadzonej od 2014 r. kam-
panii społecznej samorządu 
Mazowsza – „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny”. Dzięki niej 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
szkół podstawowych i gimna-

zjów z naszego województwa 
zostało wyposażonych w ele-
menty odblaskowe. Podczas 
spotkań z przedstawicielami 
samorządu województwa, 
wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego, policji, straży 
pożarnej oraz z ratownikami 
medycznymi, młodzież uczyła 
się zasad bezpiecznego poru-
szania się po drodze. Ucznio-
wie brali udział w zajęciach 
z udzielania pierwszej pomo-

cy, mogli również spróbować 
swoich sił na specjalnym torze 
rowerowym. Celem tych spo-
tkań było przede wszystkim 
pokazanie dzieciom jak waż-
ne, zwłaszcza jesienią i zimą, 
jest noszenie elementów od-
blaskowych.

Nauka przez zabawę

Kampania „Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny 
– wyprawka dla pierwszo-

klasistów” skierowana jest 
do dzieci, które w tym roku 
rozpoczęły naukę w szkole 
podstawowej. W ramach 
kampanii dzieci otrzymają 
wyprawkę, w skład której 

wchodzą elementy odbla-
skowe w formie zawieszek 
– można je przypiąć do 
ubrania lub plecaka, opaski 
odblaskowej oraz opaski 
LED, którą można założyć 

na rękę lub obuwie. Dzieci 
biorące udział w kampanii 
będą również mogły zoba-
czyć, jak widoczna dla kie-
rowcy samochodu jest osoba 
z odblaskiem i bez niego. 

Dyr. Dariusz Piątek i Rafał Rajkowski, członek Zarządu Województwa Mazowiec-

kiego z obowiązkową „Zebrą”

Uczniowie, mimo później pory, licznie przybyli na spotkanie „Zebra” wita i zaprasza
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 „Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj…”. W Polsce prośba zawarta 
w pacierzu jest spełniana zbiorowym wysiłkiem. Przy dużej wydajności z hek-
tara, jesteśmy w stanie zapewnić chleb wszystkim. Pożywny, żytni razowy, bo 
taki nasi dziadowie i praojcowie nazywali powszednim, wyszedł jednak z mody. 
Od lat starają się go przywrócić jadłospisowi Polaków ludzie pokroju rolnika 
Stanisława Kacperczyka, Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych, czy piekarza Jarosława Gajdy, Starszego Cechu Piekarzy w Radomiu. 
Temu też służył konkurs podczas Radomskiego Święta Chleba adresowany do 
naszych pociech. Zadowolenie laureatów i uśmiech na twarzach inicjatorów 
konkursu dowodzą, że jest już nieźle, a będzie jeszcze lepiej. 

 Wójt Gielniowa Władysław Czarnecki w nieznanej nam dotychczas roli 
miłośnika tradycji kawaleryjskich. Najwyraźniej dobrze czuje się w otoczeniu 
ułanów występujących w barwach 11. Pułku Ułanów Legionowych z Gulina 
i ich sympatycznych czworonogów ze Stajni Carino.

 „Wioska Bobrek z tego słynie, że jest najpiękniejsza w gminie” głosił baner 
przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bobrek”. Nie tylko jest naj-
piękniejsza, ale i ma zdolnych artystów. Lalkarze ludowi mogą pozazdrościć jej 
mieszkańcom. Wójt Stromca Krzysztof Stykowski i skarbnik gminy Elżbieta 
Zamkowska, gospodarskim okiem doglądali porządku na „Stromieckim Festi-
walu Smaków” i najwyraźniej właśnie to stoisko podobało im się najbardziej. 
Więcej na str.  5.

 Na zwoleńskim X Festynie In-
tegracyjnym było kolorowo, rado-
śnie i bezpiecznie. Duża zasługa 
w tym pań – Zofi i Ziemkiewicz, 
przewodniczącej Stowarzysze-
nia na Rzecz Pomocy Rodzinie 
i Poszkodowanym w Wypadkach 
Komunikacyjnych (z prawej) oraz 
Grażyny Jargot, szefowej Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Wilczo-
woli (gmina Policzna). Wygląda, 
że starosta zwoleński Waldemar 
Urbański dziękuje im za wkład 
pracy także miłą fotką. Więcej 
str.  8.

 Nowoczesny samochód ra-
towniczy SCANIA stal się wi-
zytówką gminy Chynów. Po 
zakończeniu oficjalnej części 
jubileuszu 90 – lecia miejscowej 
OSP, był miejscem pstrykania 
pamiątkowych fotek. Zasłużenie. 
Jest piękny i użyteczny.

 Prezes PSL Władysław Kosiniak-
-Kamysz, jako gość dożynek powiatu 
radomskiego w Chwałowicach, dał 
się poznać jako bardzo bezpośredni 
człowiek. Choćby poprzez to pstry-
kanie fotek – praktykowana przez 
młodzież metoda selfi e.

 Setki, jeśli nie tysiące, uczest-
ników dożynek w Chwałowicach 
oklaskiwało nie tylko wystę-
pujących na estradzie artystów 
zespołu PLAYBOYS, lecz także 
zakontraktowanych przez nich 
gospodarzy święta plonów – sta-
rostę radomskiego Mirosława Śli-
fi rczyka oraz burmistrza miasta 
i gminy Iłża Andrzeja Moskwę. 
Kto wie, czy nie na stałe?

 Wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Za-
sada udowodniła już wcześniej, że jako 
włodarz gminy wspiera rodzimych 
hodowców koni, przedsiębiorców 
i rolników. Wiemy też, że wspiera rów-
nież sport. Gmina Jastrzębia uczest-
niczy w projekcie Partnerstwo Regio-
nalne Czarni. Stąd obecność siatkarzy 
Cerrad Czarni Radom na odbytym 
w Jastrzębi Folkowym Turnieju So-
łectw. Jak widać na wspólnym zdjęciu 
siatkarzy z Panią Wójt i przewodniczą-
cym Rady Gminy Józefem Tomalskim 
– mecz o wspieranie rozwoju siatków-
ki Pani Wójt wygrywa 3:0. 
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