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Udana promocja 
we Lwowie
Bardzo duże zainteresowanie towarzyszyło radomskiej prezentacji przygotowanej 
na Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa, który odbył się we Lwowie. 
Jego organizatorem była Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa, 
Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Do udziału w wydarzeniu zostali 
zaproszeni m.in. prezydent Rado-
mia Radosław Witkowski, prezes 
Zarządu Portu Lotniczego Radom 
Dorota Sidorko oraz przedstawi-
ciele linii SprintAir, która zapew-
nia regularne połączenia lotnicze 
ze Lwowem.

Trzy partnerskie podmioty przy-
gotowały wspólne stoisko zloka-
lizowane na lwowskim rynku, na 
którym udzielano informacji o ta-
nich połączeniach na trasie Radom-
-Lwów-Radom, a także o samym 
Radomiu. Szczegóły zostały przed-
stawione także na specjalnej konfe-
rencji prasowej. – Cieszy nas bardzo 
duże zainteresowanie mediów, w tym 
ogólnokrajowych. Przedstawiliśmy 
Radom jako miasto emocji, wielkiej 
historii, kultury i sportu – powiedział 
dyrektor Kancelarii Prezydenta Ma-
teusz Tyczyński.

– To była bardzo udana promocja 
naszego miasta. Pokazaliśmy nasze 
najlepsze lotnicze połączenie z Pol-
ski i jestem przekonany, że będzie 
to sprzyjało rozwojowi współpracy 
w wielu dziedzinach – mówił prezy-
dent Radosław Witkowski, podsu-

mowując udział radomskiej delegacji 
we Lwowie. Spotkał się także z merem 
Lwowa, z którym rozmawiał o moż-
liwościach współpracy gospodarczej, 
turystycznej i kulturalnej. – Jestem 
przekonany, że to spotkanie, które 
przebiegło w bardzo dobrej atmos-
ferze, zaowocuje rozwojem naszych 
kontaktów, zwłaszcza że mer Lwowa 
już zapowiedział, że przyjedzie do 
Radomia. Dla nas najważniejsze jest 
to, że nazwa naszego miasta zafunk-
cjonowała w świadomości lwowian, 
a także mieszkańców całej Ukrainy. 
Na naszej konferencji prasowej obec-
nych było bardzo wielu dziennikarzy 
i sami widzieliśmy bardzo życzliwe 
relacje w ukraińskiej telewizji – mówi 
prezydent. 

Podczas wizyty na Ukrainie 
radomska delegacja wzięła też 
udział w panelu dyskusyjnym, 
którego tematem była promocja 
miast oraz spotkała się z zarządem 
linii lotniczych SprintAir. Rozmo-
wy dotyczyły możliwości rozwoju 
współpracy i rozszerzenia oferty 
połączeń.

Prezydent Radosław Witkowski 
odwiedził również Cmentarz Obroń-

ców Lwowa składając kwiaty przy 
grobach polskich żołnierzy po-
chodzących z Radomia i okolic. 
Wziął też udział w Narodowym 
Czytaniu Quo Vadis, które zorga-
nizował Konsulat Generalny RP 
oraz redakcja Kuriera Galicyjskie-
go – niezależnego pisma Polaków 
na Ukrainie.

Radomska delegacja miała 
także okazję kibicować siatka-
rzom Cerradu Czarnych, którzy 
właśnie w tych dniach uczestni-
czyli w towarzyskim turnieju we 
Lwowie.

 źródło: radom.pl
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Radosne Święto Chleba 
w Muzeum Wsi Radomskiej 
Air Show i Święto Chleba to dwie masowe imprezy o zasięgu ponadregionalnym, z których współczesny Radom słynie. 
W niedzielę, 4 września, inicjator przedsięwzięcia Jarosław Gajda, prezes Radomskiego Cechu Piekarzy i właściciel 
rodzinnej piekarni o 85-letniej tradycji, wspominał, że przed 18 laty, na pierwszym Święcie Chleba organizowanym 
przy zachowanym fragmencie zabytkowych murów radomskiego Zamku Królewskiego, rarytasami serwowanymi 
uczestnikom były drożdżówki, pączki i inna galanteria pszenna.

Obecnie coraz większym wzię-
ciem cieszy się chleb razowy żytni 
pełnoziarnisty. Jest to rezultat na-
wrotu do wiejskiej tradycji. Spece 
od odżywiania przestali dopatry-
wać się w chlebie żytnim skłonności 
do tycia, a odnaleźli w nim walory 
sprzyjające utrzymaniu zdrowia 
i dobrej kondycji fi zycznej. 

 Procesję religijną do amfi teatru 
Muzeum Wsi Radomskiej prowa-
dził zespół obrzędowy KGW z po-
dzwoleńskich Strykowic Górnych, 
współuczestnicząc też podczas 
mszy św. w jej religijnej oprawie 
wokalno-muzycznej. 

 Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum 
Wsi Radomskiej, jako gospodarz 
XVIII Radomskiego Święta, popro-
siła ks. biskupa Henryka Tomasika – 
Ordynariusza Diecezji Radomskiej, 
by wraz z uczestniczącymi w proce-
sji księżmi celebrowali mszę świętą 
w intencji piekarzy i rolników. 

Prowadzący konferansjerkę 
Wojtek Szymański przypomniał, 
że radomskie Święto Chleba na-
wiązuje do staropolskich dożynek. 
Poinformował, że organizatorami 
tegorocznego Święta Chleba są: 
Cech Piekarzy w Radomiu, Urząd 
Miejski i Muzeum Wsi Radomskiej 
przy współuczestnictwie kilkunastu 
partnerów, wśród nich: Stowarzy-
szenia Rzemieślników Piekarstwa 
RP, Fundacji na Rzecz Wspierania 
i Promocji Piekarstwa i Cukiernic-
twa oraz Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych. 

 Po powitaniu uczestników przez 
dyrektor Ilonę Jaroszek i po krót-
kim wystąpieniu wiceprezydenta 
Radomia Jerzego Zawodnika, na-
stąpił ważny akt wręczenia „Kluczy 
świętego Kazimierza” przez Jarosła-
wa Gajdę jako Prezesa Fundacji na 
rzecz Wspierania i Promocji Pie-
karstwa i Cukiernictwa, Zbigniewa 
Prokopowicza wiceprezesa tej fun-
dacji i Tadeusza Fogla – wicepre-
zesa Cechu Piekarzy w Radomiu. 

Jarosław Gajda przypomniał, że sta-
tuetka ta jest nagrodą przyznawaną 
za upowszechnianie i ochronę dóbr 
kultury, popularyzację dziedzictwa 
kulturowego i historii Radomia 
oraz za szczególne zaangażowanie 
w pracę na rzecz środowiska pie-
karskiego. 

W tym roku Kapituła w składzie: 
dr Krzysztof Cywiński – przew. 
Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz 
Wspierania i Promocji Piekarstwa 
i Cukiernictwa, Jarosław Gajda – 
Prezes Zarządu Fundacji, Zbigniew 
Prokopowicz – wiceprezes, Tadeusz 
Fogiel – wiceprezes Cechu Piekarzy 
i Paweł Pastuszka – członek Zarzą-
du Cechu Piekarzy wyróżniła statu-
etką „Klucze św. Kazimierza”: 

– Jadwigę Piotrowicz, wielolet-
niego nauczyciela zawodu piekarz 
i cukiernik w Lublinie,

– Zbigniewa Miazgę, długolet-
niego red. nacz. pisma „Piekarz 
Polski”, 

– Stanisława Kacperczyka, zaj-
mującego się działalnością rolniczą 
w powiatach zwoleńskim i radom-
skim, pełniącego funkcję Prezesa 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin zbożowych.

Stanisław Kacperczyk dziękując 
za wyróżnienie przypomniał, że 
wszystko zaczyna na polu. – Od 
przygotowania i nawożenia gleby 
zależy jakość zbożowego ziarna. 
Cała zawartość zmielonego ziarna 
powinna się znaleźć w upieczonym 
chlebie. Najpożywniejszy i naj-
zdrowszy jest chleb żytni, właśnie 
całoziarnisty. Znają jego walory 
radomscy piekarze, stąd zwiększa-
jący się udział pieczywa żytniego 
w wytwarzanym przez nich pieczy-

wie i sukcesy kampanii promocyj-
nych w rodzaju znanej pod hasłem 
„Dieta kanapkowa smaczna i zdro-
wa”, wspierana przez Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych, 
któremu mam przyjemność pre-
zesować. Od kilku lat promujemy 
pieczywo całoziarniste w stoiskach 
na Radomskim Święcie Chleba, na 
dożynkach itp. Uczestniczymy też 
w konkursach regionalnych i kra-
jowych promujących zdrowe pie-
czywo. Chwalimy sobie współpra-
cę z organizatorami Radomskiego 
Święta Chleba, w tym z prezesem 
Jarosławem Gajdą i dyrektor Iloną 
Jaroszek.

W przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu imprezy bardzo pomocni 
byli sponsorzy. Okolicznościowy-
mi wyróżnieniami organizatorzy 
uhonorowali: Krystynę Prószyń-

Msza św. w amfiteatrze w intencji piekarzy i rolników Stanisław Kacperczyk , jak widać, zadowolony jest z uhonorowania go „Kluczami św. Kazimierza”

ską (Backaldrin Polska), Zbignie-
wa Prokopowicza (Ireks Prokopo-
wicz), Sławomira Żabczyńskiego 
(Młyny Żabczyńscy),Tadeusza 
Sieka (fi rma Siek), Krzysztofa Ko-
łodziejczaka (Zeelandia Polska), 
Marka Klichowskiego (Italmarco-
),Stanisława Kacperczyka (PZPRZ), 
Sylwestra Krawczyka (Zakład Ma-
sarski Krawczyk), Elżbietę i Woj-
ciecha Pysiaków (Gospodarstwo 
Rolne PYSIAK), Lidię Strzelecką 
(CREDIN) oraz Monikę i Toma-
sza Bankiewiczów (Gospodarstwo 
Sadownicze). Z kolei Wojciech 
Pysiak, w imieniu wyróżnionych, 
z okazji 85-lecia działalności pie-
karni, wręczył bukiet kwiatów jej 
właścicielowi Jarosławowi Gajdzie, 
po czym uczestnicy uroczystości 
odśpiewali tradycyjne 200 lat! Po-
tem Jarosław Gajda częstował jubi-
leuszowym tortem. 

W konkursie „Tradycyjny wie-
niec dożynkowy” I miejsce komisja 
przyznała KGW Bartodzieje „Ku-
kułki” (gmina Tczów), II – Zespo-
łowi Śpiewaczemu „Bieniędzice” 
(gmina Wolanów), III – Zespo-
łowi „Raz na ludowo” (gmina Ja-
strzębia). Wykonawcy pozostałych 
14 wieńców otrzymali podziękowa-
nia za uczestnictwo w konkursie. 
Przewodniczącą KGW Krystynę 
Kołodziejczyk zapytaliśmy, czym 
wyróżnił się niewielki rozmiarami, 
zwycięski wieniec. Odpowiedziała, 
że zgodnie z regulaminem jest to 
naprawdę wieniec tradycyjny, taki 
jakie w rejonie radomskim wiły 
nasze prababcie przy udziale pra-
dziadków. Taki wieniec ustroiliśmy, 
no i wygraliśmy. Otrzymaliśmy 
wiele gratulacji, także od naszego 
krajana, prezesa Stanisława Kacper-
czyka i wójta gminy Tczów Andrze-
ja Wolszczaka. 

Po części ofi cjalnej uroczystości 
odbywały się imprezy towarzy-
szące: pokazy, spotkania, tańce, 
odwiedzanie dziesiątków stoisk 
z pieczywem i innymi produktami 
owocami polskiej ziemi.

 Na scenie tańczącym przygry-
wały kapele ludowe: Zdzisława 
Kwapińskiego, Krzysztofa Roki-
cińskiego, Andrzeja Malika, braci 
Tarnowskich i wiele innych.

Pożegnanie ostatnich gości, któ-
rych w słoneczną niedzielę uczest-
niczyło blisko 20 tysięcy, nastąpiło 
wieczorem. Było fajnie, radośnie 
i pożywnie.

Więcej fotek na stronie: tygo-
dnikradomski.com oraz facebook.
com/tygodnik radomski.

 (M.K.)

Sponsorzy imprezy zostali wyróżnieni podziękowaniami i pamiątkowym 
zdjęciem z organizatorami

Ten skromny wieniec dożynkowy wykonany przez KGW 
„Kukułki” ze wsi Bartodzieje zdobył I nagrodę w konkursie 
pn. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” 

MasterChef Beata Śmiechowska zachwalała na stoisku Cechu Piekarzy 
Radomskich smaczne i zdrowe chleby wypiekane z żytniej, razowej mąki, 
promowane od wielu lat przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Tańce na dechach „Pod dębem” na stale weszły do programu 
Radomskiego Święta Chleba
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Miniaturowy 
dziecięcy świat
Rolę najwcześniejszej edukacji dzieci zauważył już w pierwszych latach ubiegłego wieku Stanisław 
Karpowicz, twórca eksperymentalnego „Domu Dziecka”. Nie należy tej nazwy mylić z obecną jej 
funkcją, którą wtedy pełniły ochronki. „Dom Dziecka” Karpowicza był placówką edukacyjną, pozwa-
lającą dzieciom rozwijać swoje zdolności i inwencję twórczą, z niewielką jedynie ingerencją opiekunek, 
wykształconych w tym kierunku przez Karpowicza na „Kursach dla wychowawczyń”. 

Od 31 sierpnia 76 maluchów 
z gminy Grabów nad Pilicą ma swój 
miniaturowy świat w którym, żeby 
zdjąć zabawkę z półki, nie trzeba 
stawać na palcach. Krzesełka, sto-
liki, umywalki sprawiają wrażenie 
jakby przeniesiono je z krainy kra-
snoludków. W tym świecie to doro-
śli muszą się pochylić, stawiając na 
stole talerze lub sięgając po książkę 
z bajkami.

W tym dniu, w przeddzień roz-
poczęcia roku szkolnego, odbyło 
się uroczyste otwarcie pierwszego 
w Grabowie Publicznego Przed-
szkola, z poświęceniem przez 
ks. wikariusza Pawła Laskowskie-
go i przecięciem wstęgi przez wójta 
Euzebiusza Strzelczyka i dyrektor 

Edytę Lusarczyk. – Jest to szcze-
gólne wydarzenie dla społeczności 
gminnej i szkolnej, gdyż odtąd za-
pewniona została opieka szkolno-
-wychowawcza naszych najmłod-
szych mieszkańców – powiedział 
wójt Strzelczyk.

– Przedszkole jest nową pla-
cówką, która od dnia 1 września 
weszła w struktury Zespołu Szkół 
– powiedziała Edyta Lusarczyk, 
dyrektor Zespołu Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą. – Mamy więc 
Publiczne Przedszkole, Publiczną 
Szkolę Podstawową im. Żołnie-
rzy Polskich spod Monte Cassino 
z dwoma oddziałami „Zerowymi” 
i Publiczne Gimnazjum im. gen. 
Władysława Andersa. Dzięki utwo-

rzeniu w szkole dwóch oddziałów 
„zerowych” można było przyjąć do 
przedszkola wszystkie zgłoszone 
dzieci. 

W programie zajęć przedszkola-
ków jest nauka języka angielskiego, 
dostosowana do wieku i ich możli-
wości. W przypadku są 3-, 4-latków 
są to zajęcia 15-minutowe, 2 razy 
w tygodniu. W przedszkolu prowa-
dzone będą zajęcia z rytmiki. Jed-
na z nauczycielek jest po logopedii 
i edukacji wczesnoszkolnej, będzie 
więc mogła na bieżąco służyła po-
radą dla rodziców.

W budynku przedszkola znajdu-
ją się trzy sale dydaktyczne z szat-
niami dla trzech oddziałów: trzy-, 
cztero– i pięciolatków, jadalnia 
z kuchnią oraz pomieszczenia so-
cjalne i administracyjne. Powierzch-
nia użytkowa przedszkola wynosi 
345 metrów kw. Sale są przestron-
ne i jasne, zaprojektowane z myślą 
o najmłodszych. System podłogo-
wego ogrzewanie i miękkie wykła-
dziny zapewniają bezpieczeństwo 
zdrowia maluchów, które najbar-
dziej uwielbiają bawić się właśnie 
na podłodze. 

Koszt budowy, łącznie z urządze-
niem terenu wokół placówki, wy-
niósł ok. 670 tys. zł, a wyposażenia 
ok. 100 tys. zł. 

 Jacek LombarskiPrzecięcie wstęgi przez wójta Euzebiusza Strzelczyka i dyrektor Edytę Lusarczyk

Przedszkole w Grabowie nad PilicąSzatnia dostosowana dla potrzeb jej małych użytkowników…

Apetyty dopisują po spacerzeNajlepsza zabawa zawsze na podłodze Dyrektor Zespołu Szkół Edyta Lusarczyk i z-ca dyrektora Agnieszka Durajczyk 

…tak, jak i łazienka Miła obsługa w kuchni
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Dożynki – 
wielka pokoleniowa 
tradycja
Boisko sportowe w Stromcu przy ulicy Radomskiej zapełnił w ostatnią 
niedzielę tłum gości. Doroczne święto plonów – Dożynki – i związa-
ny z nim festyn przyciągnął wielu gości. Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w intencji rolników w kościele parafi alnym pod wezwaniem Jana 
Chrzciciela, celebrowana przez ks. proboszcza Bogdana Rosiewicza.

Nim jeszcze wybiła godzina 
„zero”, czyli ofi cjalna część Doży-
nek, na start maratonu MTB wy-
ruszyło 110 kolarzy. Wyścig odby-
wał się w kategoriach Mini, Mega 
i Giga. Ten ostatni na dystansie 
52 km. Wśród zawodników, 
w osobnej kategorii, wystąpili rów-
nież kolarze w wieku 4–6 lat. 

Tradycyjnym i nieodmiennym 
elementem święta plonów, wyróż-
niającym je spośród wielu innych 
festynów, jest wieniec dożynkowy 
i bochen chleba.

– Panie Wójcie, w imieniu miesz-
kańców gminy przekazujemy Panu 
ten wieniec dożynkowy i bochen 
chleba wypieczony z ziarna z tego-
rocznych zbiorów. Jest on symbolem 
ciężkiej pracy rolników z naszej 
gminy. Prosimy żeby pan ten chleb 
dzielił sprawiedliwie i tak by starczy-
ło go dla wszystkich – tymi tradycyj-
nymi słowami sołtys wsi Pokrzywna, 
Tadeusz Sznyra, wręczył wójtowi 
gminy Stromiec, Krzysztofowi Sty-
kowskiemu, okazały bochen.

– Obchodzimy dzisiaj jeden z 
najpiękniejszych obrzędów rolni-
czych – powiedział wójt Stykow-
ski. – To jedno z najważniejszych 
wydarzeń dla rolników. Wielka po-
koleniowa tradycja. Czas radości, 
odpoczynku i podziękowania za 
zbiory. To również przypomnienie 
o tym, że dzięki trudowi rolników 

codziennie trafi a na nasze stoły 
polski chleb. Jest on symbolem 
dostatku, ale również i wspólnoty, 
dzięki której powstaje. Dziękuję 
wszystkim rolnikom za zebrany 
tegoroczny plon i za rolniczy trud, 
za piękny dożynkowy wieniec wy-
konany przez mieszkańców Bud 
Brankowskich, Pokrzywnej i Starej 
Wsi, oraz za kultywowanie pięknej 
polskiej tradycji. Chciałbym bardzo 
gorąco podziękować księdzu pro-
boszczowi Bogdanowi Rosiewi-
czowi, za uroczystą dziękczynną 
mszę świętą w intencji rolników i 
za zebrane plony, będącą duchową 
oprawą uroczystości dożynkowych. 
Dziękuję za otrzymany z rąk miesz-
kańców bochen chleba, który będę 
dzielił sprawiedliwie, aby nie za-
brakło go przez cały rok na stołach 
wszystkich mieszkańców. Nie ma 
chyba piękniejszej tradycji niż ta, 
która nakazuje łamać się chlebem. 
Każdego roku dzieląc się nim z 
mieszkańcami, mam poczucie, 
że ten gest braterstwa, przyjaźni, 
chęci przyjścia z pomocą drugie-
mu człowiekowi ,jak żaden inny 
zbliża ludzi do siebie. Jest w nim 
serdeczność i szczerość. Chyląc gło-
wę przed pachnącym, wspaniałym 
bochnem chleba oddaję szacunek 
ciężkiej i uczciwej pracy rolnika. 
Życzę wszystkim życia w radości i 
dostatku na każdy dzień. 

Do życzeń i podziękowań wójta 
Stykowskiego dla rolników, orga-
nizatorów i sponsorów dołączył się 
również przewodniczący RG Jan 
Chryzostom Czachowski.

Święto plonów to jednocześnie 
festyn obfitujący w liczne atrak-
cje. Dla najmłodszych nie zabra-
kło na nim wesołego miastecz-
ka z karuzelami, dmuchanymi 
zamkami, basenem z olbrzymimi 
kulami i elektrycznego autodro-
mu. Były stragany z zabawkami 
i słodyczami. Na estradzie wystą-
pili utalentowani uczniowie szkół 
z gminy Stromiec oraz artyści 
ogólnopolskiej sławy: zespoły 
„Power Play”, „Hot Base” oraz 
„Casandra”. Wielkie zaintereso-
wanie wzbudził kurs i pokaz tań-
ca Tomasza Barańskiego z Kielc, 
uczestnika wielu edycji programu 
„Taniec z gwiazdami”.

Poza doznaniami estetycznymi 
czekały na gości również doznania 
smakowe na stoiskach „Stromia-
nek”, „Klubu Kobiet Aktywny Bo-
brek” oraz stowarzyszeń „Wszystkie 
Razem” z Dobieszyna i „Wspólna 
Sprawa”. Nie zabrakło również dla 
wszystkich chętnych tradycyjnej 
gorącej grochówki.

Organizatorami festynu dożyn-
kowego był wójt Krzysztof Stykow-
ski i Rada Gminy Stromiec.

 Jacek Lombarski

Wójt gminy Stromiec, Krzysztof Stykowski powitał licznie przybyłych gości

Sołtys wsi Pokrzywna, Tadeusz Sznyra, przekazał na ręce wójta Krzysztofa Stykowskiego okazały 
bochen chleba Dożynkowa tradycja – poczęstunek chlebem Dożynkowi goście

Na start maratonu MTB wyruszyło 110 kolarzy

Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki”

Utalentowane uczennice z Bobrka

Stoisko Aktywnych Kobiet z Bobrka
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Sponsorem relacji z Dożynek Powiatu Grójeckiego jest LESZEK PRZYBYTNIAK, radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego

Dożynki 
Powiatu 
Grójeckiego

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie od lat jest miejscem obcho-
dów święta plonów Ziemi Grójeckiej i tradycyjnie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej 
wita wchodzących na scenę starostów dożynek słowami: „Przynosimy plon w gospodarza dom. 
Żeby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało”.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w intencji rolników, konce-
lebrowana przez Jego Eminencję 
ks. kardynała Kazimierza Nycza, 
podczas której poświęcone zostały 
dożynkowe wieńce i bochen chleba. 
Po jej zakończeniu nastąpiło prze-
kazanie przez starostów tegorocz-
nych dożynek: małżonków Annę 
i Pawła Puncewiczów, poświęcone-
go chleba na ręce starosty powiatu 
grójeckiego, Marka Ścisłowskiego.

– Gospodarzu, przyjmij od nas 
ten chleb upieczony z naszych zbóż. 
Uszanuj go i dziel tak, aby wszyst-
kim nigdy nie zabrakło – powie-
dział Paweł Kuncewicz. 

Wśród przybyłych gości na uro-
czystościach dożynkowych byli 
m.in. marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, Leszek Przybytniak 

radny Sejmiku Woj. Mazowiec-
kiego, wicewojewoda Artur Stan-
dowicz, posłowie Robert Mordak 
i Marek Suski, duchowni na czele 
kardynałem Kazimierzem Nyczem, 
wójtowie wszystkich gmin powia-
tu, przedstawiciele samorządów 
i wielu instytucji współpracujących 
z władzami powiatu i wspomagają-
cy rolników w ich codziennej pracy. 

– Dzisiejsze spotkanie, podczas 
którego zanosimy dziękczynienie 
do Boga za tegoroczne zbiory po 
raz kolejny potwierdza, że dla nas 
Polaków tradycja stanowi niezwykle 
istotną część życia. Wciąż nas tworzy, 
umacniając naród w wartościach, 
które wyznawały i którymi żyły po-
kolenia naszych przodków – powie-
dział starosta Ścisłowski. – Pragnę 
z całego serca podziękować wszyst-
kim rolnikom i ich bliskim. Jestem 
dumny, że kultywujecie wspaniałą 
wielowiekową tradycję tego rejonu. 

W klimat dożynek wprowadził, prowadzący imprezę od lat, aktor Stanisław Jaskułka oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej

Okazałe wieńce dożynkowe

To właśnie w rolniczych rodzinach 
nie zanikają wartości patriotyzmu, 
ciężkiej pracy, wiary, dzięki którym 
trwamy jako naród. W dożynko-
wym obrzędzie doceniamy ogrom-
ną wartość rolniczego trudu. Każdy 
rok w rolnictwie jest inny, ale każdy 
wymaga ciężkiej pracy, nieustannej 
troski i zapobiegliwości, by ziemia 
wydała jak najlepsze plony. 

Uroczystości dożynkowe w Le-
wiczynie charakteryzują się dbało-
ścią o tradycyjne wartości, toteż nic 
dziwnego, że i na estradzie dominu-
jącą rolę spełnia na nich od wielu 
lat, jak sam o sobie mówi, „nizinny 
góral” Stanisław Hubert Jaskułka, 
a wśród wykonawców znajdują się 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowo-
miejskiej z Nowego Miasta, Zespół 
Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Han-
dlowej i Fletnia Pana. Tradycyjne 
wartości można było również po-
znać smakując regionalne potrawy 

przygotowane na licznych stoiskach 
gmin i Kół Gospodyń Wiejskich. 
Poddane one zostały zresztą suro-
wej ocenie komisji konkursowych, 
które oceniały wieńce, wystrój 
stoisk i smak potraw. O tym, że 
wszystko było smaczne najlepiej 
świadczyły „kilometrowe” kolejki 
przy stoiskach i objadający się sma-
kołykami goście.

W konkursie na „Najładniejsze 
stoisko” I miejsce zajęła Gmina 
Goszczyn, II – Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi, III – Gmina Belsk 
Duży, Stowarzyszenie „Aktywni 
Kulturalnie” ze Starej Wsi.

Najlepszą potrawą regionalną 
okazał się za schab w cieście piw-
nym z jabłkami, nalewkę malinową 
i szarlotkę z antonówki przygoto-
wany przez Gminę Grójec, drugie 
miejsce zajął Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Nowym 
Mieście (za pierogi, szarlotkę oraz 
przetwory warzywne i owocowe), 
trzecie przypadło Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Jasień-
cu (za chłodnik litewski, powidła 
jabłkowe, ciasto lane z malinami). 

Konkurs na „Najładniejszy 
wieniec dożynkowy” odbywał się 
w 2 kategoriach: wieniec tradycyj-
ny i nowoczesny. Tradycyjny wy-
konany przez wieś Kaplin, Parafi a 
św. Floriana w Mogielnicy, zdobył 
najwyższe laury. Pozostałe miejsca 
zajęli: Parafi a Rzymskokatolicka św. 
Trójcy w Belsku Dużym oraz wieś 
Piekarty Gmina Goszczyn. Nato-
miast w kategorii wieniec nowocze-
sny pierwsze miejsce przypadło wsi 
Osiny, Parafi a Boglewice, drugie – 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Jacek Lombarski

Przekazanie chleba przez starostów dożynek

Na stoisku zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, każdy z gości mógł skosztować 
produktów oznaczonych znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”

Obecni byli wójtowie wszystkich gmin powiatu Stoisko gminy Pniewy z wójtem Wiesławem Nasiłowskim i Radnym Leszkiem Przybytniakiem Na dożynki przybyły przybyło kilka tysięcy gości

 www.grojec.pl
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Zwoleński 
Festiwal Chleba 
Nazwa Zwoleński Festiwal Chleba towarzyszy powiatowym 
dożynkom nie po raz pierwszy. Związane jest to z przywracaniem 
w odżywianiu ludzi znaczenia tradycyjnego chleba żytniego, razowe-
go, nazywanego obecnie także pełnoziarnistym. Stąd liczne konkursy 
adresowane do piekarzy i pań domu, współfi nansowane m.in. ze 
środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 
w tegorocznym programie XVIII Powiatowych Dożynek w Zwoleniu.

Oficjalne uroczystości do-
żynkowe Powiatu Zwoleńskie-
go – organizowane w Komplek-
sie Sportowo-Wypoczynkowym 
nad zmodernizowanym zalewem 
w Zwoleniu – poprzedziła msza 
dziękczynna za tegoroczne zbiory 
w kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Zwoleniu. Ks. kan. 
Bernard Kasprzycki, proboszcz tej 
parafi i, poświęcił wieńce dożynko-
we i chleb. Po poświęceniu dzielono 
się chlebem z wiernymi.

Przybywających uczestników 
dożynek powitała pokazem musz-
try paradnej Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Miasta Zwolenia.

Uformowany w alejce nad za-
lewem korowód dożynkowy pro-
wadzili członkowie Zespołu „Gra-
bowianki” z Grabowa nad Wisłą. 
Tuż za nimi podążali starostowie 
powiatowi dożynek: Ewa Kowal-
czyk z Czarnolasu (gm. Policzna) 
i Jarosław Zagożdżon z Podzagaj-
nika (gm. Zwoleń) z chlebem wy-
pieczonym przez Piekarnię Heleny 
i Ryszarda Głód z Kazanowa. Wie-
niec dożynkowy wykonały człon-
kowie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wilczego Ługu (gm. Tczów).

Chleb wypieczony przez Stowa-
rzyszenie WBW „Aktywne Kobie-
ty” z Wilczego Ługu nieśli staro-
stowie z gminy Tczów: Dominika 
Anna Suwała ze wsi Bartodzieje 
i Piotr Fijołek z Tczowskich Wy-
brańców. Wieniec wykonały także 
członkowie KGW z Wilczego Ługu. 

 Z bochnem chleba wypieczonym 
przez Piekarnię Heleny i Ryszarda 
Głód z Kazanowa szli starostowie 
z Gminy Kazanów: Aneta Majew-

ska z Miechowa Kolonii i Przemy-
sław Adamczyk z Kopca. Autorami 
gminnego wieńca dożynkowego 
byli mieszkańcy Kazanowa – Teresa 
i Tadeusz Zych oraz Halina i Adam 
Dąbrowscy.

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
Piotra Figury z Czarnolasu upiekł 
chleb dla starostów z Gminy Policz-
na: Małgorzaty i Wojciecha Stęp-
niów z Władysławowa. Wykonania 
wieńca dożynkowego podjęła się 
Teresa Jasińska z Wilczowoli.

Piekarnia Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Przyłę-
ku upiekła chleb starostom Gminy 
Przyłęk: Elżbiecie Makuch z Hele-
nowa i Henrykowi Madejskiemu 
z Ławeczka Starego. Twórcą gmin-
nego wieńca dożynkowego był Ze-
spół „Grabowianki”.

Chleb z wypieku Piekarni To-
masza Makucha ze Zwolenia nieśli 
starostowie z gminy Zwoleń: Boże-
na i Andrzej Stępniowie z Jasień-
ca Soleckiego i wręczyli go pani 
Burmistrz Bogusławie Jaworskiej. 
Gmino-parafi alny wieniecdożyn-
kowy wykonali Bożena Kuropieska, 
sołtys wsi Józefów, z mieszkańcami.

Korowód, podobnie jak w dro-
dze do kościoła, zamykała delega-
cja Rady Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej w Zwoleniu, w której 
widzieliśmy: Władysława Pioruna 
przew. RP MIR w Zwoleniu, Woj-
ciecha Nitka, Wacława Figurskiego, 
Michała Bachanka, Andrzeja Szczy-
pióra i innych. Wieniec dożynkowy 
wykonali członkowie Stowarzysze-
nia „Wspólnota Kazanowa”. 

Bardzo ważnym momentem 
w realizacji programu dożynko-

wego było przekazanie przez Sta-
rostów Powiatowych Dożynek 
Staroście Zwoleńskiemu Walde-
marowi Urbańskiemu chleba wy-
pieczonego z mąki pochodzącej 
z tegorocznego zboża. Okazałe 
bochny otrzymali także z rąk 
starostów gminnych Burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska 
oraz wójtowie gmin. Gospodarze 
samorządowi dziękowali za otrzy-
mane chleby i obiecali sprawiedli-
wie je podzielić. 

Po tej ceremonii Starosta Wal-
demar Urbański wraz z Burmistrz 

Na widowni wielu zaproszonych gości

W kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego ksiądz i gospodarze dożynek 
podzielili się chlebem z wiernymi

Korowód dożynkowy podąża ku estradzie

Starostowie wręczają bochen chleba Staroście Waldemarowi Urbańskiemu

Otwarcia dożynek dokonali Starosta Waldemar Urbański i Burmistrz Bogusława Jaworska



7XVIII DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE ZWOLEŃ 2016 

Bogusławą Jaworską powitał liczne 
grono gości, wśród nich: posłów na 
Sejm RP – Annę Kwiecień, Andrze-
ja Kosztowniaka, Wojciecha Skur-
kiewicza i Roberta Mordaka, Rafała 
Rajkowskiego – Członka Zarządu 
Woj. Mazowieckiego, Zbignie-
wa Gołąbka – Radnego Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego, Stanisława 
Kacperczyka – Prezesa Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych i Kazimierza Szubińskiego 
wiceprezesa Mazowieckiej Izby 
Rolniczej.

Starosta Urbański w dożynko-
wym wystąpieniu podkreślił m.in. 
że dożynki to najważniejsze i naj-
piękniejsze w roku święto rolników, 
podsumowujące ich trud wkładany 
w uprawę i zbiór zboża. – To radość 
i odpoczynek po ciężkiej pracy. Do-
żynki są ważne dla wszystkich, bo 
przypominają, że to dzięki właśnie 
ciężkiej pracy rolnika codziennie 
trafi a na stoły w naszych domach 
polski chleb – powiedział starosta. 
– O rolnikach pięknie powiedział 

Rada MIR w działaniu
Współorganizatorem XVIII Dożynek Powiatowych w Zwole-

niu jest od wielu lat Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Zwoleniu. Od roku przewodniczy jej Władysław Piorun, rolnik 
z Rawicy. Każda gmina ma po dwóch delegatów w jej składzie. Są 
nimi: Wojciech Nitek i Andrzej Szczypiór z gminy Kazanów, Wacław 
Figarski i Grzegorz Lentas (gm. Policzna), Marian Kuś i Andrzej 
Włudarski (gm. Przyłęk), Władysław Piorun i Luiza Tupała-Wolsz-
czak (gm. Tczów) oraz Michał Bachanek i Jarosław Zagożdżon (gmi-
na Zwoleń). Rada Powiatowa MIR w Zwoleniu zajmuje się przede 
wszystkim działalnością szkoleniową. Za kadencji Władysława 
Pioruna uczestniczyła w trzech wyjazdach. W Sieradzu uczestni-
czyła w wystawie zwierząt hodowlanych, na Targach AGROTECH 
w Kielcach miała możliwość zapoznania się z oferta handlową około 
300 wystawców maszyn i narzędzi rolniczych. W Ułążu koło Dę-
blina uczestniczyła w pokazie pracy maszyn i narzędzi, służących 
do koszenia, suszenia i sprzętu trawy. W Dożynkach Powiatowych 
w Zwoleniu m.in. prezentowała wieniec wykonany przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Kazanowa”. Poszczególni jej członkowie byli 
bardzo aktywni w swoich gminach. 

Duże zainteresowanie wieńcem dożynkowym
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu

Gospodarze dożynkowi gminy Kazanów wręczają bochen chleba pani wójt Teresie Pancerz-Pyrce

Dożynkowe konkursy
Czerpanie z tradycji żywie-

niowych ziemi zwoleńskiej, 
w nawiązaniu do jej związków 
z regionem radomskim, staje 
się coraz bardziej widoczne na 
corocznych dożynkach powiatu 
zwoleńskiego, organizowanych 
w ścisłym współdziałaniu z sa-
morządami: Powiatu Zwoleń-
skiego, Miasta I Gminy Zwoleń, 
gmin oraz organizacjami rol-
niczymi, wśród nich Polskim 
Związkiem Producentów Roślin 
Zbożowych i zwoleńską Radą 

Powiatową Mazowieckiej Izby 
Rolniczej. Potwierdzają to kon-
kursy na najsmaczniejszy chleb 
tradycyjny, w których uczestni-
czą piekarnie, Koła Gospodyń 
Wiejskich, ludowe zespoły ar-
tystyczne i osoby indywidualne.

Rozstrzygnięty konkurs na 
,,Najsmaczniejszy chleb trady-
cyjny lub wieloziarnisty powiatu 
zwoleńskiego w 2016 roku” po-
twierdził zainteresowanie nim. 
Pieczywo to jest rzeczywiście 
smaczne i zdrowe.

LAUREACI KONKURSU:
Kategoria Piekarnie
• I miejsce Piekarnia Jana Kościelniaka z Sycyny za Chleb Żytni „MAGNAT”
• II miejsce Piekarnia Heleny i Ryszarda Głód z Kazanowa za Chleb „HETMAN 

WIELOZIARNISTY”
• III miejsce Piekarnia „Kozłowski” z Osuchowa za Chleb „100% ŻYTNI”

Kategoria KGW, zespoły ludowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
• I miejsce Koła Gospodyń Wiejskich „Strykowianki” w Strykowicach 

Górnych, gm. Zwoleń za „Chleb Wieloziarnisty na zakwasie””
• II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Bartodziejach, gm. Tczów 

za „Chleb Tradycyjny”
• III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczym Ługu, gm. Tczów 

za „Chleb Wieloziarnisty”

Kategoria osoby fi zyczne
• I miejsce Barbara Krawiec ze Strykowic Górnych 

za „Chleb Tradycyjny z ziarnami suszonymi i pomidorami”
• II miejsce Teresa Woźniak z Grabowa n.Wisłą 

za Chleb na Zakwasie z ziarnami i suszonymi pomidorami
• III miejsce Lidia Kępińska ze Zwolenia za „Bochenek Wieloziarnisty”

nasz papież Jan Paweł II: „Oddaję 
hołd spracowanym rękom pol-
skiego rolnika. Tym rękom, które 
z trudnej ciężkiej ziemi wydoby-
wały chleb dla kraju, a w chwilach 
zagrożenia były gotowe tej ziemi 
strzec i bronić.” 

Obrzęd dożynkowy obrazują-
cy zwyczaje żniwne przedstawił 
Zespół „Grabowianki” z Grabowa 
nad Wisłą.

Odznaką honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa” przyznaną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zostali wyróżnieni: Teresa Halina 
Zawadzak, Aneta Knieć i Teresa 
Zawadzak ze Zwolenia, Edward 
Pawelec z Mszadli Dolnej, Ewa 
Kowalczyk z Czarnolasu, Domini-
ka Suwała z Bartodziejów, Andrzej 
Wojciech Szczypiór z Osuchowa, 
Marek Kraśkiewicz z Łagowa, Le-
szek Michalczyk z Podzagajnika 
i Przemysław Adamczyk z Kopca.

Komisja konkursowa za najeste-
tyczniejszą miejscowość w tym 
roku uznała Czarnolas w gminie 

Policzna. Nagrodę sołtysowi Zbi-
gniewowi Wołyńskiemu wręczył 
w imieniu sponsora konkursu, 
właściciela fi rmy LOBO Market 
Dealer fi rmy STIHL w Zwoleniu, 
dyrektor handlowy Szymon Ciecie-
ląg wraz z Władysławem Piorunem, 
Przewodniczącym Rady Powiato-
wej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Zwoleniu. Starosta Zwoleński 
wręczył puchar gospodarzowi gmi-
ny Policzna – Tomaszowi Adamco-
wi. Pamiątkowe dyplomy otrzymali 
sołtysi pozostałych miejscowości 
biorących udział w tym konkursie: 
Tczowa, Pająkowa, Miechowa Ko-
lonii i Koszar.

Po raz dziesiąty został rozstrzy-
gnięty „Powiatowy Konkurs Pro-
ducentów Rolnych 2016”. Komisja 
konkursowa pod przewodnictwem 
wicestarosty zwoleńskiego Arka-
diusza Sulimy oceniła pięciu lau-
reatów, wyłonionych w poszcze-
gólnych gminach, przydzielając 
im miejsca:

I nagrodę – Starosty Zwoleń-
skiego otrzymał Wojciech Molenda 
z Checheł, gm. Policzna.

II nagrodę – Banku Spółdziel-
czego w Zwoleniu – Zbigniew Wi-
śniewski z Brzezinek Starych, gmi-
na Tczów.

III nagrodę – Burmistrz Zwole-
nia – Aneta Mokrzycka z Ignacowa, 
gm. Przyłęk.

 IV nagrodę otrzymał Grzegorz 
Majewski z Miechowa Kolonii, gm. 
Kazanów.

V nagrodę – Ewa Pyciarz z Zie-
lonki Starej, gm. Zwoleń.

Uczestnicy imprezy chętnie sma-
kowali dania regionalne i pieczywa 
tradycyjne na stoiskach reprezen-
tujących każdą gminę powiatu 
zwoleńskiego i Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych. 
Smaczne potrawy regionalne przy-
gotowały na dożynki KGW: „Stry-
kowianki” ze Strykowic Górnych, 
„Kukułki” ze wsi Bartodzieje, KGW 
z Mierziączki, Zespół „Sobótka” 
z Czarnolasu oraz Zespół „Kazano-
wianki znad Iłżanki”.

Niesłabnącym przez cały czas 
trwania dożynek zainteresowa-
niem i powodzeniem cieszyła się 
degustacja potraw przygotowanych 
przez gościa specjalnego, miesz-
kającego w Polsce Włocha Paollo 
Cozza, znanego z telewizyjnego 
programu „Europa da się lubić”. 

Zwoleńskie dożynki były do-
bra okazją do zaprezentowania 
i wyróżnienia laureatów ogólno-
polskich konkursów i przeglądów 
tradycyjnych tańców ludowych. 
Artystyczne zdolności pokazali: 
Zespół Obrzędowy ze Strykowic 
Górnych, Zespół „Łaguszowianki” 
oraz laureaci indywidualni: Jan 
i Joanna Lewikowscy, Maria Jana-
czek i Leszek Knieć, Joanna Tęcza 
i Zdzisław Kwapiński oraz Maria 
Szczepanowska i Leszek Knieć.

Za sukcesy odnoszone w krajo-
wych i regionalnych konkursach 
tradycyjnego tańca ludowego 
i promocję folkloru ziemi zwoleń-
skiej nagrodzeni zostali: Joanna 
Tęcza, Wanda Krawiec, Jadwiga 
Maciejewska, Maria Szczepanow-
ska, Kazimiera Lewikowska, Joanna 
Lewikowska, Maria Janaczek, Sta-
nisław Podsiadły, Jan Lewikowski, 
Zdzisław Kwapiński i Leszek Knieć.

Na zakończenie błyszczały 
gwiazdy wieczoru: Baby Rock 
i „Shantel” z muzyką disco polo.   

Za zajęcie pierwszego miejsca przez Czarnolas, wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec został 
uhonorowany pięknym pucharem, a sołtys tej miejscowości otrzymał  kosę elektryczną

Panie z KGW „Kukułki” przygotowują gościom smaczne kanapki z żytniego chleba

Gospodarze powiatu zwoleńskiego i prezes Stanisław Kacperczyk uhonorowali nagrodą 
panią Helenę Głód, współwłaścicielkę piekarni w Kazanowie
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Powiat lipski:

Z dożynek w Pawłowicach
Miejscem 17. powiatowo-gminnych uroczystości dożynkowych był plac OSP w Pawłowicach, 
gmina Solec nad Wisłą. Ich program został przed rokiem poszerzony o Nadwiślańskie Święto 
Upraw Ogrodniczych. Część pierwsza charakteru szkoleniowo-wystawienniczego koncentrowała 
się tym razem na uprawach kapusty i malin.

Tradycyjne dożynki rozpoczę-
ła msza św. w kościele pw. Jana 
Chrzciciela. Po dziękczynieniu za 
plony i smakowaniu poświęconego 
chleba, barwny korowód przemie-
ścił się pod scenę, na której staro-
stowie dożynek – Elżbieta Skalińska 
i Grzegorz Czerwonka – przekazali 
uroczyście staroście lipskiemu Ro-
manowi Ochyńskiemu i wójtowi 
gminy Solec nad Wisłą Markowi 
Szymczykowi chleb upieczony 
z mąki tegorocznych zbóż. Człon-
kowie delegacji gminnych ustawili 
niesione wieńce dożynkowe przed 
sceną, budząc zainteresowanie 
uczestników i zaproszonych gości.

 Obrzęd ośpiewywania wieńców 
rozpoczął Zespół „Powiślacy” z Sol-
ca nad Wisłą programem słowno-
-muzycznym, przedstawiającym 
tradycyjny, regionalny obrzęd 
dożynkowy. Po spektaklu „Powi-
ślacy” za działalność artystyczną 
i promocyjną na rzecz Wojewódz-
twa Mazowieckiego i lipskiego 
Powiśla zostali wyróżnieni przez 
Marszałka Adama Struzika meda-
lem pamiątkowym PRO MASO-
VIA. Wręczyli go: Członek Zarzą-
du Rafał Rajkowski i radny Sejmiku 
Zbigniew Gołąbek. Po laureatach 

występowały zespoły: „Tymienian-
ki” z gminy Chotcza, „Po co ci to?” 
z Wielgiego (gmina Ciepielów), 
KGW Maruszów z gminy Lipsko 
oraz chóry z Rzeczniowa i Sienna. 
Z interesującym programem arty-
stycznym wystąpiły dzieci z zespołu 
„Powiślaczki” z PSP w Lipsku.

W konkursie kulinarnym „Na-
sze smaki z regionu” nagrodzone 
zostało Koło Gospodyń Wiejskich 
Krzyżanówka-Kochanówka oraz 
Stowarzyszenie Senior reprezen-
tujące Gminę Rzeczniów.

Tradycyjnym zwyczajem, sto-
iska promocyjne wystawili: Zarząd 

z Krzyżanówki-Kochanówki, Sto-
warzyszenie „Senior” z Rzecznio-
wa. W części artystycznej wystąpił 
popularny kabaret „44-200” , a po 
nim zespół STONEHENGE. 

 (m)

Starosta lipski Roman Ochyński i wójt gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk dokonują otwar-
cia dożynek. W głębi starostowie dożynek z bochnem chleba

Gospodarze dożynek powiatu lipskiego podczas mszy św.

Członkinie Zespołu „Powiślacy”z Medalem PRO MASOVIA. Za nimi: Zbigniew Gołąbek, 
Rafał Rajkowski i Marek Szymczyk

Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Lipsku, Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze Oddział 
w Lipsku, harcerze z Hufca ZHP im. 
Boh. Chotczy w Lipsku, Jednostka 
Strzelecka nr 1005 „Strzelec”, KGW 

Starosta lipski Roman Ochyński dziękuje 
rolnikom za trud pracy na roli
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Masz pomysł 
na biznes?

PRZYJDŹ DO NAS!!!

OFERUJEMY
 BEZPŁATNE 
DORADZTWO

"Wsparcie na 

Nabór wniosków już wkrótce!

Dofinansowanie 
dla:

ZAKRES
POMOCY:KONTAKT

Przyjdź już dziś bądź zadzwoń i 
umów się na spotkanie!

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” wspiera przedsiębiorczość 
dofinansowanie nawet do 300.000 zł. 



10 Nr 110REGION

XIII Dożynki Powiatu Kozienickiego

Święto plonów 
w Magnuszewie
Rolnicze święto w powiecie kozienickim – jak zawsze – organizowane jest wspólnym wysiłkiem 
i każdego roku odbywa się w innej gminie. W tym roku gospodarzem święta plonów, nad któ-
rym honorowy patronat objęli: minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz marszałek Mazowsza Adam Struzik, była gmina Magnuszew. 
Pogoda dopisała, goście również.

W niedzielę, 28 sierpnia, uro-
czystości dożynkowe rozpoczęła 
msza święta dziękczynna w ko-
ściele parafialnym pod wezwa-
niem Świętego Jana Chrzciciela 
w Magnuszewie. Po nabożeństwie, 
barwny korowód dożynkowy prze-
maszerował na plac Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych, gdzie 
odbyły się główne uroczystości. 
Korowód prowadził Zespół Pie-
śni i Tańca „Furmani”, za którym 
jechali bryczką starostowie doży-
nek – Hanna Makuch z Boguszowa 
i Ryszard Smykiewicz z Magnusze-
wa w towarzystwie honorowego go-
ścia – ordynariusza diecezji radom-
skiej ks. biskupa Henryka Tomasika.

Zebranych powitali gospo-
darze dożynek: starosta kozie-
nicki Andrzej Jung i wójt gminy 
Magnuszew Marek Drapała. Jak 
podkreślił starosta – w gospo-
darce powiatu rolnictwo zajmuje 
wysoką pozycję, bowiem aż 58 
proc. powierzchni jest użytko-

wano rolniczo. Dominuje uprawa 
zbóż, owoców miękkich i warzyw, 
sadownictwo, produkcja trzody 
chlewnej oraz przetwórstwo rol-
no-spożywcze. Dożynki to jed-
no z najważniejszych wydarzeń 
w regionie i szczególna okazja do 
podziękowania wszystkim rolni-
kom, ich rodzinom i osobom zwią-
zanym z rolnictwem za wysiłek, 
codzienne trud i doroczne zbiory.

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło parlamentarzystów. Do 
Magnuszewa przybyli m.in. po-
słowie na Sejm RP Mirosław Ma-
liszewski, Dariusz Bąk, Robert 
Mordak, radni, wójtowie gmin 
powiatu kozienickiego. Poseł 
Wojciech Skurkiewicz odczytał 
list gratulacyjny od premier Be-
aty Szydło.

Zgodnie z ludową tradycją, staro-
stowie dożynek przekazali bochen 
chleba z tegorocznych zbiorów na 
ręce gospodarzy uroczystości a na-
stępnie dzielono się chlebem – oby 

Honorowe Odznaki „Zasłużony 
dla Rolnictwa” otrzymali:
Jarosław Janowski, Andrzej 
Staszewski, Andrzej Skowroński, 
Wiesław Narojczyk, Andrzej Cho-
jecki (gm. Magnuszew) Krzysztof 
Ziemka (gm. Garbatka-Letnisko) 
Wiesław Piasek, Anna Budzińska, 
Tadeusz Śmielak (gm. Głowaczów) 
Marek Błażejewski, Marcin Wirasz-
ka (gm. Gniewoszów), Kazimierz 
Szczygieł, Krzysztof Bąkowski (gm. 
Grabów nad Pilicą) Paweł Jaku-
bowski, Marian Ośka, Sławomir 
Wolszczak, Katarzyna Ochmańska 
(gm. Kozienice), Bożena Grzebal-
ska (gm. Sieciechów)

Medale „Zasłużony dla Gminy 
Magnuszew”:
Zbigniew Rybarczyk, Stanisław 
Szostak, Zdzisław Trociński, Jerzy 
Błachnio, Andrzej Domeradzki, 
Bernard Wdowiak, Henryk Plak, 
Jan Wiesław Witkowski.

go nigdy w naszych domach nie za-
brakło...

Oprawę muzyczną dożynkowych 
obrzędów zapewnił zespół „Melo-
dia”.

Dożynki to także okazja, aby po-
dziękować rolnikom za całoroczną 
pracę. Najlepszych wyróżniono od-
znakami i medalami.

Prezentacja dożynkowych wień-
ców to również tradycja Święta Plo-
nów. Jury wybrało najpiękniejsze. 
W tym roku najwyżej oceniono 
wieniec przygotowany przez miesz-
kańców gminy Garbatki-Letnisko, 
drugie miejsce zajął wieniec z Ma-
gnuszewa a trzecie ex aequo z Gra-
bowa nad Pilicą i Kozienic.

Dożynki to czas radości i wy-
tchnienia od codziennych obo-
wiązków oraz dobrej zabawy. Pu-
bliczność bawił zespół „Furmani” 
i „Relaks” z Kozienic. Dużym za-
interesowaniem cieszył się występ 
góralskiego zespołu disco-polo 
„Kordian”, który szybko porwał 
publiczność do wspólnej zabawy. 
Gorąco oklaskiwano występ Ma-
riusza Kalagi i Wiktorii Kozuń.

Podczas imprezy odwiedzano 
stoiska, gdzie producenci często-
wali owocami i warzywami. Po-
wodzeniem cieszyła się darmowa 
grochówka i chleb ze smalcem. 
Swoje stoika mieli także regional-
ni twórcy. Najmłodsi, pod opieką 
rodziców, mogli korzystać z placu 
zabaw.

Nie zabrakło także zabawy tanecz-
nej z zespołem Th e Accord połączo-
nej z pokazem laserowym.

Bogdan Wyciszkiewicz

Dożynkowy korowód

Starostowie dożynek w towarzystwie biskupa Henryka Tomasika

Starostowie dożynek i zaproszeni goście

Gości powitali gospodarze dożynek: starosta kozienicki Andrzej Jung i wójt gminy Magnuszew Marek Drapała

Dzielenie chlebemStoiska dożynkowe

Na scenie zespół „Melodia”
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Paprykowe dożynki 
w Radzanowie
Święto plonów obchodzili w niedzielę 28 sierpnia mieszkańcy gminy Radzanów.

Po mszy świętej celebrowanej w intencji rol-
ników i poświęceniu wieńca dożynkowego, 
odbył się tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem 
upieczonym z mąki, z tegorocznych zbiorów. 
Z mieszkańcami i gośćmi, chlebem dzielił się 
wójt gminy Radzanów Sławomir Kruśliński. 
Życzył mieszkańcom zdrowia i udanych, ko-
lejnych zbiorów. A tegoroczne można było 
obejrzeć na stoiskach prezentujących wiele 

gatunków papryki – warzywa uprawianego 
w gminie Radzanów. Czas uczestnikom do-
żynek uprzyjemniały występy kapeli ludowej 
i miejscowej młodzieżowej orkiestry dętej 
oraz gwiazd polskiej estrady. Była to też okazja 
do wręczenia wyróżnień i nagród zwycięzcom 
szkolnych konkursów. Na wszystkich czekała 
pyszna grochówka. 

 Jac.

Wójt gminy Radzanów Sławomir Kruśliński w trakcie obrzędu dzielenia chlebem

Alkohol wzmaga 
niezdrowy apetyt
Alkohol nie zawsze musi prowadzić do choroby alkoholowej, ale może być przyczyną innych 
kłopotów ze zdrowiem. Najlepiej pokazuje to przykład naszego bohatera.

Jarek ma odpowiedzialną pracę, 
nadzoruje pracę kilku numerycz-
nych obrabiarek, wykonujących 
metalowe elementy do mechaniki 
precyzyjnej z dokładnością do kil-
ku mikronów. Cały czas musi być 
uważny i skupiony. Minimalny błąd 
powoduje nie tylko stratę drogich 
materiałów, ale również przestoje, 
ponowne programowanie maszyny. 
A wiadomo – czas to pieniądz.

Firma słynie z solidności, więc 
nic dziwnego, że na brak zamówień 
nie narzeka. A Jarek należy do naj-
lepszych specjalistów, dostaje naj-
trudniejsze i najpilniejsze zlecenia. 
Na zarobki nigdy nie narzeka. Lep-
szy samochód, atrakcyjne wyjazdy 
wakacyjne, remont domu – na to 
wszystko zawsze go stać. 

– Ale praca pod ciągłą presją wy-
kańcza mnie coraz bardziej. Czas 

pomyśleć o własnym biznesie – 
mówi, popijając schłodzone piwo. 
Teraz taki trunek u niego to wyją-
tek, wypijany dla przyjemności, od 
czasu do czasu. Kiedyś wypijał go 
dużo więcej.

Po pracy kupował za zwyczaj 
trzy-cztery piwa i opróżniał je przez 
wieczór. – Uważałem się za sma-
kosza, lubiłem próbować różnych 
smaków i różnych marek. Pozna-
wałem wszystkie nowości, jakie 
pojawiały się na rynku – mówi. 

W weekendy dochodził mocniej-
szy alkohol, ale nie pospolity ku-
powany w sklepie monopolowym, 
ale nalewki, które sam przyrządzał. 
– Pigwówkę robię chyba najlepszą 
w tym kraju – lubił powtarzać. 

Stresująca praca, stojąca, ale nie-
wymagająca wysiłku fi zycznego, 
duże ilości alkoholu wspomagane 
„kalorycznymi” posiłkami – to 
wszystko sprawiło, że z czasem 
Jarek osiągnął sporą nadwagę. 
Przy swoich 175 cm ważył w pew-
nym momencie grubo ponad 100 
kg, czyli miał ok. 30 kg nadwagi. 
To jednak jeszcze nie zapaliło mu 
w mózgu czerwonej lampki. Dalej 

pił piwo i zaspakajał wyolbrzymio-
ne łaknienie. 

Zaniepokoiły go dopiero wyniki 
badań zleconych przez lekarza – 
podwyższone poziomy trójglicery-
dów, cholesterolu, a także wskaź-
ników wątrobowych: GGTP oraz 
transaminaz. Do tego łatwo łapał 
zadyszkę, wciąż bolał go kręgosłup, 
coś łupało w kościach. 

– Wystraszyłem się. Lekarz prze-
pisał tabletki, ale przede wszystkim 
zalecił zrzucenie zbędnych kilogra-
mów. Szybko zdiagnozowałem swój 
problem: piwo wypijane po pracy 
wzmagało apetyt. Musiałem to 
przerwać – mówi Jarek.

Ci, którzy teraz spodziewają się 
przeczytać, że nasz bohater miał 
kłopot z porzuceniem codziennej 
dawki piwa – mylą się. Otóż nie – 
Jarek bez problemu odstawił zło-
cisty napój. Cały tydzień roboczy 
mijał mu bez kropli alkoholu. Gdy 
zaczynał kurację akurat była wio-
sna, poświęcił się pracy na zanie-
dbanej działce. Po kilku tygodniach 
znów przypominała zielony raj, 
który z żoną znali sprzed kilku lat.

Jarkowi szybko udało się zrzucić 
ponad 10 kg, wyniki się trochę popra-
wiły... i zaczął się sezon grillowy. Na 
odnowioną działkę chętne zapraszali 

znajomych. Jarek co prawda stronił 
od piwa, ale swe nalewki chętnie 
rozlewał innym i sam ich smakował. 
Apetyt wrócił, waga stanęła w miej-
scu. – Przez cały tydzień trzymałem 
dietę, nie piłem piwa, traciłem dwa a 
nawet trzy kilogramy, lecz w weekend 
wszystko traciłem.

Najgorszy pod tym względem był 
urlop z grupą starych znajomych. 
To był taki nieustający weekend. 
– Gdy wróciliśmy waga znów po-
kazała prawie 100 kg – wspomina. 
Zawziął się jednak i znów zrzucił 
kilkanaście kilogramów. Trzyma 
wagę ok. 85 kg. 

W przypadku Jarka okazało się, 
że ilości alkoholu, który wypijał, 
nie były na tyle duże, by miał pro-
blem z jego odstawieniem, czy ra-
czej znacznym ograniczeniem, ale 
wzmagały apetyt, który zaspakaja-
jąc, doprowadzał do dużej nadwagi 
i problemów zdrowotnych. 

– Teraz wciąż nie piję w ciągu ty-
godnia, a w weekendy pozwalam 
sobie na alkohol tylko przy typo-
wych okazjach, jak uroczystości ro-
dzinne czy święta. Chudłem mały-
mi kroczkami, ale mam nadzieję, że 
skutecznie, bo wyniki badań popra-
wiły się wyraźnie – cieszy się Jarek. 

 Hanna Jacobi
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 Jako pierwsze z parlamentarzystów pojawiły się na Radomskim Święcie Chleba posłanki PO – Ewa Kopacz 
i Anna Białkowska. Asystowały im wieloletnie uczestniczki tej popularnej imprezy. Pamiętają przecież, że pani Ewa 
Kopacz patronowała Świętu Chleba jako marszałek sejmu, a następnie – premier rządu.

 W niedzielę obchodziliśmy co prawda dopiero 18. Święto Chle-
ba, ale w Muzeum Wsi Radomskiej wiele się działo. Piekarnia Jaro-
sława Gajdy akcentowała rodzinny Jubileusz 85-lecia. Z tej okazji 
właściciel częstował krojonym własnoręcznie tortem. Były też kwia-
ty i toasty. Pan Wojciech Pysiak, właściciel masarni ze Zdziechowa, 
wręczając panu Jarosławowi okazały bukiet kwiatów, zaintonował 
toast: „200 lat!” Dlaczego pominął tradycyjne 100 lat? Może dlatego, 
że syn pana Jarosława już włączył się do rodzinnego biznesu, a wnuk 
też zdradza zainteresowanie piekarnictwem. 

 Jarosław Gajda, jako prezes Cechu Piekarzy, zaprosił na sto-
isko MasterSchef Beatę Śmiechowską, w celu poprowadzenia 
modnych ostatnio warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem 
zdrowego pieczywa. Jego gościem był też stoiskowy sąsiad 
Stanisław Kacperczyk prezes PZPRZ, od lat zaangażowany 
w promocję pieczywa żytniego tzw. całoziarnistego. Całej trójce 
pstryknęliśmy fotkę na tle plakatu, promującego z kolei program 
społeczny o zasięgu krajowym pod wierszowaną nazwą: Dieta 
kanapkowa smaczna i zdrowa. 

 Burmistrz Skaryszewa zorganizował tym razem dożynki gminne w miejscowości Chomentów Puszcz. Przebiegały 
pod znakiem podziękowań dla rolników, prezentacji ich osiągnięć i wręczaniu nagród za udział w różnego rodzaju 
konkursach.

 W Radomiu pieka-
rze zorganizowali święto 
chleba, a w terenie nadal 
odbywają się dożynki. 
W grójeckim Lewiczy-
nie utrwaliliśmy na fot-
ce przewodniczącego 
komisji wiejskiej sejmi-
ku, jego radnego Leszka 
Przybytniaka i Kingę 
Dominiak… przewod-
niczącą Rady Gminy 
w Pniewach. Zwierzył 
się, że ma słabość do pań 
w strojach ludowych.

 Z inicjatywy i staraniem miło-
śników tradycji Wojska Polskiego, 
głównie wywodzących się z rodzin 
żołnierzy stacjonującego przed woj-
ną w Radomiu 72. Pułku Piechoty im. 
D. Czachowskiego, w sąsiedztwie Rogat-
ki przy ul. Warszawskiej został odsłonię-
ty Pomnik Żołnierzy tej właśnie forma-
cji. W uroczystości uczestniczyli m.in. 
kombatanci, młodzież szkolna, w tym 
klasy mundurowe Zespołu Szkół ZDZ, 
sprawujące patronat nad tym ważnym 
miejscem Pamięci Narodowej. 

 Obyczaj podpowiada, żeby na wizytę odpowiedzieć rewizytą. 
Poprowadził więc pan Stanisław Kacperczyk Jarosława Gajdę 
do stoiska Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, 
obsługiwanego przez krajanki z KGW „Kukułki”. Serwowały 
one gościom przede wszystkim kanapki ze swojskim smalcem. 
Z załączonej fotki można wnioskować, że pan Jarosław trzyma 
w dłoni coś jaśniejszego, niż chleb żytni. To raczej pyszny pie-
rożek… 

 Robiąc fotki podczas mszy w amfi teatrze Muzeum Wsi Radomskiej spo-
strzegłem, że twarze niektórych pań śpiewających pieśni religijne są mi znane. 
Okazało się , że to członkinie zespołu KGW ze Strykowic Górnych aż spod 
Zwolenia, w tym ich zasłużona kierowniczka, pani Wanda Krawiec i przedsta-
wiciele młodszego pokolenia strykowian.

W ostatnim czasie dużo wydarzeń i trochę zdarzeń, w tym bardzo popularne Radomskie Święto Chleba. 
Z bogactwa wydarzeń, nie tylko z nim związanych, można czerpać, jak ze źródła.

Kobieca solidarność
Przy ołtarzu

Dwieście lat!

Pomnik

Dieta kanapkowa... Pyszny pierożek...

Strojna 
przewodnicząca


