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Lekka praca
przy pakowaniu 

i przepakowywaniu słodyczy 

w Ferrero Polska 
w Belsku Dużym 

Wyślij SMS o treści 
„PRACA Moj Radom” 

na numer 

501 331 151 

wówczas to my oddzwonimy 
i opowiemy 

o szczegółach oferty!
 

Agencja Pracy Tymczasowej 

Randstad

(nr licencji 47)

Czas dożynek...
Naukowcy dywagują, czy tradycja sięga czasów pogańskich, czy jest obyczajem późniejszym. Na pewno związana jest z uprawą 
i zbiorem zbóż oraz różnych roślin jadalnych przez plemiona słowiańskie, a więc również mieszkańców ziem polskich. 
„Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom” – informuje ludowa piosenka. Tym gospodarzem był dawniej dziedzic, bogaty chłop, 
a obecnie producent rolny, organizacja rolnicza czy nawet samorządowy wójt, burmistrz, starosta lub marszałek, premier 
oraz prezydent organizujący dożynki w Spale. 

Po jesieni nadchodzi zima i żyw-
ność trzeba wcześniej zebrać, zgro-
madzić i w jakiś sposób przechować. 
Dawniej żniwa trwały kilka tygodni 
i zajmowały cały sierpień. Od sier-
pa wywodzi się przecież nazwa 
miesiąca. Od wysokości zbiorów 
zależało ludzkie życie, przetrwanie 
zimy i tzw. przednówka. Dziś, dzię-
ki przyspieszającej nowoczesności 
i zmianom własnościowym, rolnicy 
są w stanie wyprodukować o wiele 
więcej mąki, warzyw i innych pło-
dów ziemi, niż to było przed laty. 
Dzięki kombajnom i innym ma-
szynom zbierają zboża z pół w ciągu 
kilkunastu słonecznych dni. Zboże 
nie jest przy tym już podstawowym 
źródłem wyżywienia mieszkańców 
miast, a nawet ludzi zamieszkałych 
na wsi. Rozwija się przecież i uno-
wocześnia ogrodnictwo i sadow-
nictwo, także hodowla. Przykładów 
dostarcza również ziemia radomska.

 O ile pierwsze na ziemi radom-
skiej, raczej zbożowe, dożynki 
powiatu lipskiego i gmin położo-
nych w tym powiecie, odbyły się 
w Chotczy, to dożynki w gminach 
Potworów i Klwów przybrały na-
zwę święta papryki, gdyż papryka 
i inne warzywa stanowią podstawę 
utrzymania  wielu wiejskich rodzin. 
Organizowane przez samorząd po-
wiatu radomskiego i gminy Przytyk 
Ogólnopolskie Targi Papryki przy-

brały już charakter ponadregional-
ny, chociaż zawierają elementy do-
żynkowe. Ks. bp Henryk Tomasik 
i prob. parafi i Sławomir Fundowicz, 
obok przyniesionej w koszykach 
papryki, święcili wieńce wykona-
ne z kłosów zbóż. A w Szydłowcu 
i okolicy utrzymuje się historyczna 
nazwa „Wieńcowanie”. 

 Ciekawe są formy współpracy 
w organizacji dożynek. Wiele samo-
rządów gmin organizuje dożynki 
samodzielnie, co nie wyklucza ich 
współuczestnictwa w dożynkach 
powiatowo-gminnych, odbywa-

nych po kolei w różnych gminach. 
Są też dożynki powiatowo-gminne 
organizowane w jednym miejscu. 
W powiecie grójeckim jest nim 
Lewiczyn, a w zwoleńskim – nie-
zmiennie Zwoleń. Włączają się 
też organizacje i instytucje rolni-
cze m.in. Wojewódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i jego od-
działy. Jeżeli chodzi o Zwoleń, to 
nazwa Powiatowe Dożynki 2017 
ma nieprzypadkowo drugi ważny 
człon – Zwoleński Festiwal Chleba. 
Współorganizatorami, poza Staro-
stą Zwoleńskim, Burmistrzem Mia-

sta Zwolenia, wójtami gmin: Ka-
zanów, Policzna, Przyłęk i Tczów 
i są także: Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych, 
Mazowiecka Izba Rolnicza oraz 
Związek Przedsiębiorców dla 
Biznesu. W tego rodzaju współ-
działaniu, powiat zwoleński nie 
jest wyjątkiem. Podobnie będzie 
na organizowanym w Muzeum 
Wsi Radomskiej tegorocznym 
Święcie Chleba, fi rmowanym od 
lat głównie przez Cech Piekarzy 
w Radomiu. 

 (M.K.)
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Na festiwalu 
w Policznie 
wszyscy są pierwsi
Ideą Spotkań z Piosenką Ludową w Policznie nie jest konkurowanie ze sobą, ale wspólne śpiewa-
nie i wymiana doświadczeń. Właśnie dlatego tym chętniej przyjeżdża na ten swoisty festiwal tak 
wiele śpiewaczych zespołów. W tym roku było ich 26.

Zazwyczaj zespoły prezentują się 
na estradzie, na wolnym powietrzu. 
Na szczęście organizatorzy mieli na 
podorędziu plan „B” i niedzielne 
strugi deszczu nie były im strasz-
ne. XI spotkanie odbyło się w sali 
gimnastycznej Zespołu Placówek 
Oświatowych w Policznie. 

Sala wypełniła się po brzegi 
uczestnikami i słuchaczami. 

Spotkanie otworzył tradycyjnie 
rodzimy zespół „Sobótka” kierowa-
ny od lat przez Stanisławę Baran. Po 
powitaniu uczestników przez wójta 
gminy Tomasza Adamca, Jadwigę 
Wrochnę, inspektora ds. kultury 
UG i Jadwigę Kalinowską, dyrek-
tora szkoły, rozpoczął się przegląd. 
W honorowej ławie jury – choć, jak 
już zaznaczyliśmy, przegląd nie jest 
konkursem, a wygrani i nagrodze-
ni są wszyscy, zasiedli: wójt gminy 
Policzna Tomasz Adamiec wraz 
z Teresą Makuch skarbnikiem gmi-
ny i Jolantą Kalinowską dyrektorem 
ZPO oraz starosta powiatu zwoleń-
skiego Waldemar Urbański i Stani-
sław Bartosiewicz wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu w Zwoleniu.

Współorganizatorem przeglądu 
jest wraz z Urzędem Gminy i ZPO 
zespół „Sobótka”, który jest artystycz-
ną wizytówką gminy. Mają na swoim 
koncie udział w licznych przeglądach 
w wielu miastach Polski, a także za 
granicą. Po reaktywacji działają nie-
przerwanie od 2003 roku. W 2015 za 
swoją działalność zostali odznaczeni 
Nagrodą Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Swój udział w tegorocznym prze-
glądzie zgłosiły następujące zespoły: 
„Kontrast” z Pionek, „Seniora” ze 
Zwolenia, „Barwy Życia” z Pionek, 
„Bieniędzice” z gm. Wolanów”, „Złota 
Jesień” z Kozienic, „Lilia” z Zakrze-
wa, „Relaks” z Kozienic, „Sołtysi” 
z gm. Pawłów (woj. świętokrzyskie), 
„Warka” z Warki, „Mirowianki” z gm. 
Mirów, „Gozdowianki” z gm. Gózd, 
„Promyk Nadziei” z Pionek, „Piąt-
kowy Stok” z gm. Zwoleń, „Kalina” 
z gm. Zakrzew, „Strykowie” ze Stry-
kowic Górnych, KGW „Pakosław” 
z gm. Iłża, Klub Seniora „Radom”, „Sy-
cyna” z gm. Zwoleń, „Korzenie” z gm. 
Przyłęk, „Kazanowianki znad Iłżanki” 
gm. Kazanów, „Wrzos” z gm. Garbat-
ka, „Półborzanki” z Augustowa gm. 
Pionki, „Pogodna Jesień” z gm. Zwoleń 
i „Skaryszewiacy” ze Skaryszewa.

XI Spotkanie z Piosenką Ludową otworzył wójt gminy Tomasz Adamiec, a rozpoczął zespół „Sobótka”
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Jury przeglądu: (od lewej) Teresa Makuch – skarbnik gminy, Tomasz Adamiec – wójt gminy Po-
liczna, Jolanta Kalinowska – dyrektor ZPO, Waldemar Urbański – starosta zwoleński i Stanisław 
Bartosiewicz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

Uczestnicy i widzowie

Zespół „Kontrast” z Pionek w nieco odmiennym od ludowego repertuarze

Zespół ze Strykowic

Wszyscy doskonale się bawili wtórując do śpiewu artystom

Zespół z Kozienic „Relaks” wprowadził nieco poważniejszy od ludowego klimat

Od ludowego klimatu odbiegał również występ zespołu „Warka”

XI Przegląd zakończyła wspólna 
zabawa. 

– Chyląc czoła przed państwa 
zaangażowaniem i podziwiając 
państwa pasje zapewniam, że mury 

szkoły z ogromną przyjemnością 
będą państwa gościć również za 
rok – powiedziała dyrektor Jolanta 
Kalinowska. 

 JaL
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Targi słonecznej papryki 
pod mokrym niebem
Jeszcze w godzinach rannych i przedpołudniowych organizatorzy XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki 
w Słowikowie nie mieli wesołych min. Deszcz był złym prognostykiem przed doroczną imprezą, nawią-
zującą do pierwszych producentów papryki, zrzeszonych pod przewodnictwem prekursora słonecznego 
warzywa Antoniego Kwietniewskiego w PolarSol z siedzibą w Woli Wrzeszczowskiej.

Po rozpoczynającej uroczystość 
mszy św. w kościele w Przytyku, 
celebrowanej przez ks. biskupa 
Henryka Tomasika, rozpadało się 
na dobre. Humory uczestników 
poprawił jednak krótki recital 
rytmicznej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej „Moderato” pod batutą 
Radosława Piotrowskiego. Potem 
nastąpiła sekwencja wystąpień 
gospodarzy – starosty Mirosława 
Ślifi rczyka, jednego z inicjatorów 
i pomysłodawców targów oraz 
wójta gminy Przytyk Dariusza 
Wołczyńskiego. Starosta opowie-
dział o tradycji uprawy papryki 
na terenie powiatu radomskiego, 
przysuskiego i białobrzeskiego, 
gdzie powstało największe w kraju 
jej zagłębie – stąd pochodzi ponad 
60 tys. ton tego warzywa. Ponieważ 
w tym dniu obchodzono także do-
żynki gminne, starosta złożył rol-
nikom życzenia i podziękowania 
za ciężką pracę w okresie żniw i te-
goroczne zbiory, a także przekazał 
wyrazy wdzięczności i gratulacje 
plantatorom papryki. Także życze-
nia i gratulacje adresowane głównie 
do producentów papryki przesłali 
m.in. posłowie na Sejm RP Robert 
Mordak i Leszek Ruszczyk, członek 
zarządu woj. mazowieckiego Rafał 
Rajkowski i dyrektor delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof 
Murawski. Prowadzący targi rzecz-
nik prasowy starosty Marek Olesz-
czuk odczytał listy gratulacyjne od 
eurodeputowanych – Jarosława Ka-
linowskiego i Zbigniewa Kuźmiu-
ka, marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego, ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 
oraz prezesa Zarządu WFOŚiGW 
Artura Dąbrowskiego.

Duże zainteresowanie zwiedzają-
cych wzbudziły stoiska z pięknymi 
okazami dobrze nasłonecznionej, 
kolorowej papryki. Uhonorowano 
stoiska o najwyższej ocenie uczest-
ników i komisji konkursowej. Sze-
fował jej przewodniczący Rady 
Gminy w Przytyku Krzysztof Wla-
zło. Przyznane przez starostę i wójta 
nagrody otrzymali: Łukasz Mnich, 
Marcin Pająk i Maria Jaworska. 
Wyróżniono też stoiska Bernadety 
Fokt i Anety Greli.

Minister rolnictwa uhonorował 
wyróżniających się rolników me-
dalami „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Otrzymali je panowie: uprawiający 
paprykę Henryk Kozik ze wsi Dęba 
w gm. Przytyk oraz właściciel go-
spodarstwa specjalizującego się 
w produkcji mleka, Sławomir Wę-
gliński z miejscowości Kłonów gm. 
Gózd.

Natomiast przewodnicząca Rady 
Powiatu Teresa Bartosiewicz w to-
warzystwie gospodarzy, wręczyła 
Sylwestrowi Podymniakowi z gm. 
Przytyk medal „Zasłużony dla Po-
wiatu Radomskiego”. Pan Sylwester 
jest prezesem Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych i radnym gminy. Zasłu-
żony aplauz uzyskali wspomniana 
już Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Moderato” i jej kapelmistrz, uho-
norowany tytułem „Zasłużony dla 
gminy Przytyk”. Starosta Ślifi rczyk 
przypieczętował ten fakt wręcze-
niem listu okolicznościowego, ad-

resowanego do młodych artystów 
z podziękowaniem za uświetnianie 
swoimi występami imprez gmin-
nych i powiatowych.

Konkurs wiedzy o bhp podczas 
rolniczych zajęć pn. „Pracuj Bez-
piecznie” przeprowadziła radomska 
placówka KRUS, a na deser prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Ra-
zem dla Radomki” Cezary Nowek, 
ogłosił wyniki konkursu na najlep-
szą potrawę regionalną z papryki. 
Najbardziej smakowała ognista 
zupa i zawijoki w sosie papryko-
wym przygotowane przez Annę 
Drabik. Kolejnymi nagrodami 
profesjonalni smakosze obdzielili: 
Małgorzatę Bączek za kaszę jaglaną 
z papryką i ciasto francuskie z pa-
pryką. Kamila Kawińska uzupełni-
ła podium za warkocz paprykowy. 
Również potrawy z papryką w roli 
głównej prezentował zwycięzca 
4. edycji Hell’s Kitchen – Piekiel-
na Kuchnia, Damian Marchlewicz 
wraz z fi nalistką 4. edycji Master 
Chefa Klaudią Budry.

Potem na scenie i przed nią było 
coraz bardziej kolorowo, radośnie 

i tłumnie, tym bardziej, że deszcz 
przestał padać.

Popołudnie wypełniły występy 
DJ Miki z programem dla dzie-
ci, kabaretu Koń Polski, zespołu 
Exaited oraz Jagody – radomskiej 
gwiazdy disco polo. Koncert Grze-
gorza Hyżego i pokaz sztucznych 
ogni zakończyły XVIII Ogólno-
polskie Targi Papryki w Centrum 
Dystrybucji i Rozwoju Rolnictwa 
w Słowikowie. 

 (KG)

Kolorowa papryka, po poświęceniu przez ks. bpa Henryka Tomasika, spełniła rolę oryginalnej 
dekoracji ołtarza podczas mszy św. w Przytyku

Goście odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów Targów Papryki licznym osobistym uczestnictwem

Humory uczestnikom poprawił już rytmiczny recital Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato”, 
poprzedzający część oficjalną dorocznej imprezy

Przybyłych na targi do Słowikowa powitał wójt Dariusz Wołczyński, jako 
gospodarz gminy Przytyk, a starosta Mirosław Ślifirczyk podkreślił rolę 
papryki na gospodarczej mapie całego powiatu radomskiego

Laureaci konkursu na najpiękniejsze stoisko ze starostą Mirosławem Ślifirczykiem, wójtem 
Dariuszem Wołczyńskim, posłem Robertem Mordakiem (stoją z lewej) i przewodniczącym jury, 
Krzysztofem Wlazło (z prawej)

Starosta M. Ślifirczyk wręcza medale „Za Zasługi dla Powiatu 
Radomskiego”

Plac przed 
estradą 
z godziny 
na godzinę 
zapełniał się 
publicznością

Potrawy 
z papryki ser-

wowali Damian 
Marchlewicz 

i Klaudia Budry
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www.klwow.pl

Rodzinne 
Święto Papryki 
w Klwowie

Największy rejon produkcji papryki w Polsce jest zlokalizowany w województwie mazowieckim, 
w okolicach Klwowa i Potworowa. Ogrodnicy z pokolenia na pokolenie przekazują zdobywaną 
wiedzę i cenne wskazówki dotyczące jej uprawy. Łatwość sprzedaży owoców umożliwiają two-
rzące się grupy producenckie, które w myśl zasady Integrowanej Produkcji uprawiają warzywa 
najwyższej jakości, w sposób niekolidujący z ochroną środowiska i zdrowiem człowieka.

Nic też dziwnego, że Święto Pa-
pryki cieszy się w tym regionie tak 
wielką popularnością.

– Od pewnego czasu zmienili-
śmy formułę organizacji festynu – 
powiedział Piotr Papis, wójt gmi-
ny Klwów. – Ma on charakter nie 
ofi cjalnej uroczystości, ale pikniku 
rodzinnego. Dla wszystkich. Dla 
przedsiębiorców, dla rolników i ich 
rodzin, i dla nabywców. Również 
dzień organizacji święta, sobota 

a nie niedziela, jest z wielu wzglę-
dów wygodniejszy. Zabawa może 
trwać do białego rana. Sam jako 
ostatni schodzę z „pokładu” około 
czwartej rano.

W naszym regionie jest wiele 
imprez poświęconych papryce. 
Targi Papryki, Święto Papryki, Dni 
Papryki, ale przecież papryka jest 
jedna i wokół tej papryki groma-
dzą się przedsiębiorcy, gromadzą 
się rolnicy i nabywcy. Wspólnie 

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Producentów Papryki ustaliliśmy, 
że koordynacja terminów tych 
„świąt” będzie lepsza dla wszyst-
kich i wychodzimy naprzeciw 
tym oczekiwaniom. Już po raz 
drugi święto w Klwowie odbywa 
się w sobotę i już tak pozostanie. 
Będziemy się trzymali soboty 
i zawsze, chciałbym to podkreślić, 
w drugą sobotę sierpnia zaprasza-
my do Klwowa. Uzgodnione jest 
to również z innymi gminami. Był 
taki moment, że uroczystości za-
częły się pokrywać i to stawało się 
bez sensu. W tej chwili jest pełna 
symbioza, a goście nie stoją przed 
problemem, gdzie mają pojechać 
na święto papryki. Do Klwowa, czy 
może gdzieś indziej?

Również godzina rozpoczęcia 
festynu dopasowana została do 
potrzeb mieszkańców i gości. Nie 
za wcześnie i nie za późno. Każdy 
zdąży. I już przed godziną 18. pod 
estradą na stadionie w Klwowie 
zgromadził się tłum wielbicieli 
„głośnego” uderzenia. Występy 
zespołów Cassino, Defi s, Cham-
pion, Hit Boys, Kordian, Ando-
re zgromadziły podekscytowane 
tłumy fanów. Największy aplauz 
zebrała młoda gwiazda królująca 
na polskich estradach – Margaret. 
Jej występ cieszył się nie mniejszym 
powodzeniem niż do dziś wspomi-
nany występ Dody. Ale na estradzie 
nie zabrakło i rodzimych wykonaw-
ców. Pojawił się gromko oklaskiwa-
ny zespół „Rzeczpospolita Babska” 
z Klwowa.

Przerwą w muzycznych dozna-
niach był wspaniały pokaz ogni 
sztucznych.

Na brak zajęć nie narzekali rów-
nież najmłodsi uczestnicy festynu. 
Wesołe miasteczko, pełne najróż-
niejszych darmowych atrakcji, 
było oblegane. Również stoiska 
sprzedawców cieszyły się niemałym 
powodzeniem najmłodszych. Były 
jednak nie tylko stoiska z zabaw-
kami. Ekspozycje Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń oferują-
ce gorący poczęstunek cieszyły się 
takim samym zainteresowaniem, 
jak stoiska przybyłych na festyn 
producentów sprzętu rolniczego 
i punktów doradztwa. 

Chociaż festyn nie rozpoczynał 
się ofi cjalnym powitaniem zapro-
szonych gości, wśród uczestników 
można było zaobserwować obec-
ność wielu włodarzy sąsiednich 
gmin i powiatów, oraz parlamen-
tarzystów, którzy skromnie uczest-
niczyli we wspólnej zabawie. 

 Jacek Lombarski

Spotkanie w gronie przyjaciół na XIII Święcie Papryki. Od lewej: Piotr Papis, wójt gminy Klwów, 
Agnieszka i Paweł Pakosowie wraz z dziećmi Kacprem i Marysią 

Od lat festyn w Klwowie cieszy się ogromnym powodzeniem

„Rzeczpospolita Babska” z Klwowa

Na najmłodszych czekały najróżniejsze atrakcje

Rodzinny festyn nie może obyć się bez wesołego miasteczka Stoisko „Gosposie”, pań z Przystałowic Dużych

Trampolina dla mistrzów

Tłumy fanek zespołu Defis
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W strugach deszczu 
ciepłe życzenia i gorące gratulacje
W niedzielę, 20 sierpnia, w Gielniowie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne Powiatu Przysuskiego. Mimo rzęsistego deszczu, 
atmosfera była gorąca, a obchodzący swoje święto rolnicy i producenci żywności otrzymali moc serdecznych słów podziękowania za pracę 
i wysiłek, by chleba na polskich stołach nie zabrakło.

Uroczystości dożynkowe roz-
poczęła msza święta w koście-
le parafialnym bł. Władysława 
z Gielniowa, koncelebrowana w in-
tencji rolników przez ks. bp. Adama 
Odzimka. Po mszy i poświęceniu 
wieńców dożynkowych korowód 
mieszkańców i gości przeszedł 
ulicami Gielniowa na gminny sta-
dion. Towarzyszyła im Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta VOX 
CORDIUM. Zebranych na stadio-
nie powitali: Starosta Przysuski 
Marian Niemirski i gospodarz do-
żynek Wójt Gminy Gielniów Wła-
dysław Czarnecki. Zabrzmiał hymn 
narodowy, pochyliły się sztandary 
pocztów sztandarowych jednostek 
OSP i przysuskich szkół.

– W imieniu samorządowych 
władz powiatu przysuskiego prze-
kazuję najszczersze wyrazy po-
dziękowania wszystkim rolnikom 
za waszą ciężką i odpowiedzialną 
pracę, a waszym rodzinom życzę 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
– mówił Starosta Przysuski Ma-
rian Niemirski. – Gratuluję rolni-
kom tegorocznych zbiorów i życzę 

wspaniałej zabawy na dożynkach 
– dodał Wójt Gminy Gielniów 
Władysław Czarnecki. Gratulacje 
dla rolników powiatu przysuskiego 
od Premier Rządu RP Beaty Szydło, 
resortu rolnictwa i parlamentarzy-
stów przekazali: poseł Dariusz Bak 
i europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Odbył się też tradycyjny obrzęd 
przekazania chleba przez staro-
stów dożynek włodarzom powiatu 
i gminy oraz dzielenia się chlebem 
z uczestnikami dożynek.

Wyjątkowym momentem uroczy-
stości było wręczenie wyróżniającym 
się rolnikom Honorowych Odznak 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Wręczał je 
starosta, wójt i obecni parlamentarzy-
ści. Otrzymali je: Marek Dudek – gm. 
Gielniów, Krzysztof Czyżykowski – 
gm. Wieniawa, Grzegorz Maj – gm. 
Borkowice, Zofi a Kuś – gm. Przysu-
cha, Mirosław Oracz – gm. Rusinów, 
Marek Ślusarczyk – gm. Potworów, 
Piotr Śledź – gm. Klwów, Maria Gosa 
– gm. Odrzywół. 

Nagrodzonym pięknie zagrali 
akordeoniści – uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Ruszkowicach.

Gości przywitał gospodarz dożynek 
Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki

Wieniec dożynkowy gospodarzy Dożynek Powiatowo-
-Gminnych. Swoje wieńce zaprezentowały też gminy: 
Wieniawa, Odrzywół, Przysucha, Rusinów i Klwów

Gratulacje dla rolników powiatu przysuskiego od Premier Rządu RP Beaty Szydło, resortu 
rolnictwa i parlamentarzystów przekazali: poseł Dariusz Bak i europoseł Zbigniew Kuźmiuk 

Tradycyjny bochen chleba nieśli starostowie dożynek: 
Renata i Radosław Stacheccy z Gielniowa

Korowód dożynkowy

Poczty sztandarowe

Koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach Wspólne zdjęcie nagrodzonych rolników z parlamentarzystami i przedstawicielami władz powiatu i gminy

Chlebem z tegorocznych zbiorów dzielił się z mieszkańcami powiatu 
Starosta Przysuski

Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczał także 
Wójt Gminy Gielniów
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Dożynki z pyszną prezentacją

Królował chleb!
Tradycyjne potrawy, którym trudno było odmówić wielu walo-
rów, bo z daleka nęciły zapachem, cieszyły oko estetyką poda-
nia i co najważniejsze – smakowały wyśmienicie, przygotowały 
członkinie stowarzyszeń, reprezentujących każdą 
z gmin powiatu przysuskiego. Stoiska z prezentacją regional-
nych potraw odwiedzili wszyscy uczestnicy dożynek. Było co 
degustować, było czym zachwycić podniebienie!

Na stoiskach z regionalnymi 
potrawami królował chleb, oczy-
wiście podawany ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Nęciły też 
domowe wypieki, w tym puszyste 
serniki czy pachnąca cynamonem 
szarlotka. Oczywiście nie zabra-
kło pierogów, kapusty z grochem, 
bigosu, była też zupa gulaszowa, 
placki ziemniaczane podawane 
z sosem oraz potrawy i sałatki 
przyrządzone na bazie papryki. 
Ofertę uatrakcyjniały owoce i naj-
różniejsze przystawki.

Potrawy przygotowały członki-
nie stowarzyszeń, reprezentujących 
każdą z gmin powiatu przysuskie-
go. Wśród nich stowarzyszenia: 
Kreatywne Kobiety ze Rdzowa, 
Rozwadzianki, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Grabowianie, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w My-
ślakowicach, Stowarzyszenie Ko-
biet Kreatywnych ze Wsi Smagów, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Wsi Pogroszyn, Stowarzyszenie Ra-
zem dla Skrzyńska, Zakręcone Bab-
ki z Janikowa, Drążnianki z Drążna 
i Wystrzałowe Babki z Sulgostowa. 

Regionalną atmosferę podkre-
śliły też występy na estradzie soli-
stów i zespołów ludowych. Wystą-
piły m.in. zespoły: dziecięcy z PSP 
w Bielinach, folklorystyczne: „Wie-
niawa”, „Znad Drzewiczki”, kapele: 
Mocarskich, Tomasza Stachury 
z Grabowskiej Woli oraz solistka 
Krystyna Ciesielska.

Repertuar ludowych piosenek 
i przyśpiewek zmienił się na roz-
rywkowy z chwilą występów zapro-
szonych artystów: piosenkarza Ma-
teusza Mijała, kabaretu Neonówka 
i gwiazdy wieczoru – zespołu CLAS-
SIC. Zabawa dożynkowa trwała 
do późnych godzin wieczornych 
przy dźwiękach muzyki dyskote-
kowej zespołu Dj Piotr. Zakończył 
ją pokaz sztucznych ogni. 

 Opracowanie: Hanna Jacobi

W odwiedzaniu stoisk z regionalnymi potrawami nie przeszkadzał padający deszcz. Pomogły parasolki

Zespół dziecięcy z PSP w Bielinach
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Dożynki Gminy Kozienice w Stanisławicach

W strugach deszczu 
i z pogodą ducha

Pogoda nas nie rozpieszcza. Jednego dnia szukamy ochłody, drugiego dnia odrobiny ciepła. Nikt nie przypuszczał, że w dniu do-
rocznego święta – dożynek, spadnie rzęsisty deszcz i utrzyma się przez cały dzień. Burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka podsu-
mował to jednak optymistycznie: „Podczas tańca, nie będzie się wzbijał kurz.”

I taki optymistyczny klimat pa-
nował podczas całej uroczystości 
Gminnych Dożynek Gminy Ko-
zienice w Stanisławicach. 

– Nie pierwszy raz mamy okazję 
świętować dożynki podczas ulew-
nego deszczu – wspomniała prowa-
dząca uroczystość Elwira Kozłow-
ska, dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka 
w Kozienicach. 

Po mszy polowej, odprawionej 
na stadionie sportowym w intencji 
rolników, koncelebrowanej przez 
proboszcza miejscowej parafii 
ks. Rafała Kopacza oraz dziekana 
dekanatu kozienickiego ks. kan. 
Władysława Sarwę, nikt nie miał 
chęci wracać do domu. Uroczysto-
ści trwały w najlepsze. Starostowie 
tegorocznych dożynek – Elżbieta 
Gola i Marian Drapała ze Stanisła-
wic, przekazali na ręce włodarzy 
gminy Kozienice, burmistrza To-
masza Śmietanki i wiceprzewod-
niczącego rady Andrzeja Kowal-
skiego, dożynkowy bochen chleba 
z tradycyjnymi słowami: „Oto trud 
naszej ziemi. Dzielcie nim spra-
wiedliwie, tak aby starczyło go dla 
każdego”. 

– To już 18. dożynki gminne 
i można powiedzieć, że osiągnęły 
pełnoletniość – powiedział bur-
mistrz Tomasz Śmietanka. – Nie 
pierwszy raz spotykamy się na 
nich w Stanisławicach. Wspania-
ła sceneria otaczającej nas Pusz-
czy Kozienickiej, piękne zielone 
boisko, zacni goście. To wszystko 
sprawia, że możemy się radować 
za wszelakie dary. Tym darem 
najważniejszym jest chleb powsze-
dni, często niedoceniany, a jest tak 
ważny. Woda sama leje się z nieba, 
ale żeby ten piękny chleb pojawił 
się na stole, trzeba pracy rolnika. 
I za tą ciężką, codzienną pracę dzi-
siaj dziękujemy. 

Przy dźwiękach tradycyjnej pie-
śni „Plon niesiemy plon” w wyko-
naniu zespołu „Złota Jesień” z Ko-
zienic, ze wszystkimi uczestnikami 
uroczystości podzielili się chlebem 
starostowie dożynek, burmistrz 
Tomasz Śmietanka, wiceburmistrz 
Igor Czerwiński, starosta Andrzej 
Jung, wiceprzewodniczący rady 
Andrzej Kowalski oraz radni: An-
drzej Wołos i Ewa Malec. 

Z powodu deszczu nie odbył się 
co prawda korowód, ale wieńce były 
i zostały nagrodzone. Najpiękniej-
szy przygotowali gospodarze. Były 
również nie mniej barwne i cieka-
we kosze dożynkowe wykonane 
przez Rodzinne Ogródki Działkowe 
z Dolinki Kozienickiej, „Katarzynki” 
i „Kamiennego Potoku” w Chinowie. 
Wszystkie zostały nagrodzone.

Po poczęstunku, na który – poza 
wieloma innymi przysmakami – 

składał się pieczony od samego 
rana prosiak, rozpoczęła się część 
rozrywkowa festynu. Poza Orkie-
strą Dętą Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kozienicach, która grała 
od samego początku, uczestnicząc 
również w mszy świętej, na es-
tradzie wystąpiły zespół „Relaks” 
z Kozienic z wiązankę utworów 
patriotycznych, a Kapela Dzikie 
Harce ze Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Kozienicach zaprezentowała 
własne aranżacje popularnych pio-
senek ludowych. Gwiazdą tej części 
zabawy był światowej sławy zespół 
„Rokiczanki”. Po folklorystycznej 
muzyce przyszedł czas na zabawę 
lekką, łatwą i przyjemną, czyli ze-
społy disco-polo. Wystąpił zespół 
„Diadem”, Patrycja Wołos, młoda, 
rodzima wokalistka i zespół „De-
kret”.

Wśród uczestników dożynek 
bawili się, przybyli do w tym dniu 
do Stanisławic, europosłanka Julia 
Pitera, posłowie Wojciech Skurkie-
wicz, Anna Kwiecień, członek Za-
rządu Województwa Mazowieckie-
go Rafał Rajkowski, radni sejmiku 
wojewódzkiego Leszek Przybyt-
niak, Zbigniew Gołąbek i starosta 
kozienicki Andrzej Jung.

Organizatorem imprezy był 
Urząd Gminy Kozienice.

 Jacek Lombarski
– Obiecuję dzielić ten chleb sprawiedliwie – 
powiedział burmistrz Tomasz Śmietanka Kosze dożynkowe ze Stanisławic i Majdan

Starostowie tegorocznych dożynek, Elżbieta Gola i Marian Drapała ze Stanisławic, przekazali na ręce 
włodarzy gminy Kozienice, Tomasza Śmietanki i Andrzeja Kowalskiego, dożynkowy bochen chleba „Plon…” zaśpiewał zespół „Złota Jesień” z Kozienic

Trybuna honorowa schowana przed deszczem zapełniła się gośćmi Ekspozycja Nadleśnictwa Kozienice cieszyła się dużym zainteresowaniem

Starostowie tegorocznych dożynek, Elżbieta Gola i Marian Drapała
Wiceprzewodniczący rady Andrzej Kowalski wraz z innymi 
dzielił chleb dożynkowy wśród przybyłych gości

Burmistrz Tomasz Śmietanka, dzieląc chlebem 
miał dla każdego również dobre słowo
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czyli Jarmark Zawodów 
Ginących w Iłży

Ocalić od 
zapomnienia

Ech, gdzie te czasy, kiedy w wakacje jechało się na wieś do dziadków? Zza bielonego płotu witały 
nas olbrzymie słoneczniki, u powały wisiał wiekowy, przykurzony pająk wykonany własnoręcz-
nie przez prababcię. U sąsiada skrzypiał żuraw, w kuźni u kowala pobrzękiwał młot na kowadle, 
a okiennice malowane były w barwne kwiaty? Taki klimat żyje już jedynie w skansenie.

Na szczęście są jeszcze wśród nas 
ludzie i organizacje, które pielęgnu-
ją te – wydawać by się mogło – za-
pomniane tradycje i zawody. Nale-
ży do nich istniejące od 1994 roku 
iłżeckie Towarzystwo Ochrony 
i Promocji Zawodów Ginących, 
które wraz z Urzędem Miasta 
i Gminy Iłża, od 23 lat organizuje 
Jarmark Sztuki Ludowej, dosłownie 
ratując od przed zaginięciem nasze 
sentymentalne wspomnienia.

Otwarcia Jarmarku, w zastęp-
stwie bawiącego na urlopie burmi-
strza Andrzeja Moskwy, dokonał 
Marek Łuszczek, zastępca burmi-
strza Iłży, dziękując twórcom i ze-
społom ludowym oraz publiczności 
za tak liczne przybycie na festyn. 

Na tegoroczny Jarmark przy-
byli twórcy specjalizujący się 
w wielu dziedzinach rękodzieła. 
Byli garncarze, tkacze, lalkarze, 
kowale, rzeźbiarze, wikliniarze, 
malarze, hafciarki i koronczarki. 
Pojawili się również twórcy współ-
czesnych wyrobów takich jak biżu-
teria, patchworki, decoupage. Jak 
co roku pojawili się w Iłży twórcy 
nie tylko z regionu radomskiego, 
ale również z lubelskiego, świę-
tokrzyskiego, łódzkiego i a nawet 
z podkarpackiego.

Marek Łuszczyk powitał również 
komisję powołaną do oceny corocz-
nego konkursu zgłaszanych przez 
twórców prac wykonanych podczas 
jarmarku. W jej skład weszli: mgr 
Adolf Krzemiński, dr etnografi i 
Stefan Rosiński, Teresa Niewczas 
dyrektor biblioteki miejskiej w Iłży, 
Beata Bujakowska dyrektor Mu-
zeum Regionalnego w Iłży i Danuta 
Wójcik skarbnik TOiPZG.

Spośród przedstawionych do 
konkursu prac w dziedzinie ko-
walstwa wyróżniono Pawła Winiar-
skiego z Błazin, dla którego nagro-
dę ufundował europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk. Spośród garncarzy uho-
norowani zostali Andrzej Boberek 
z Maksymilianowa i Wiesław Ro-
kita z miejscowości Majdanki, a za 
rzeźbę w glinie Czesław Seweryń-
ski z Odrowąża i Agnieszka Beer 
z Warszawy. Kolejny raz nagro-
dzona została lalkarka z Iłży Ro-
zalia Siwiec oraz tkaczka z gminy 
Rzeczniów Jadwiga Czubak. Wśród 
malarzy nagrody Kornecki Roman 
ze Skarżyska-Kamiennej i Andrzej 
Jamski ze Starachowic, a wyróżnio-
no Ewę Godzinę, Dariusza Naporę, 
Czesława Kotwicę ze Starachowic 
oraz Monikę Wężyk i Dariusza 
Kowala z Radomia. W dziedzinie 
rzeźbiarstwa nagrody otrzymali: 
Kazimierz Kopeć ze Starachowic 

i Zygmunt Żak z Radomia, a wy-
różnienia Zbigniew Kurasiewicz 
z Kozienic, Adam Sobień i Jacek 
Pożyczka z Radomia. Wyróżnio-
no także Szkółkę Rzeźbiarską ze 
Starachowic. Wśród wikliniarzy 
uhonorowano Władysława Kowala 
z Rudnika n.Sanem i Władysława 
Piwowarczyka z Ostojowa. Spośród 
dużego grona hafciarek nagrodzono 
Mariannę Kiepas, Ninę Lis, Barbarę 
Tuzimek z Iłży, Władysławę Drachal 
z Kozienic, Stanisławę Głowacką 
z Białki. Wyróżniono natomiast Ha-
linę Kurys, Beatę Michalską z Ra-
domia, Zofi ę Falkiewicz i Weronikę 
Rutkowską z Iłży, Elżbietę Wiącek 
ze Starachowic, Krystynę Kołtun 
z Cudnowa, Bronisława Koperskie-
go z Jastrzębia i Aleksandrę Kaba-
cińską z Białki. W kategorii poezja 
nagrodzono Jana Czarneckiego 
z Chwałowic i Wojciecha Krupę 
z Radomia, a wyróżniono Jolantę Ja-
błońską z Pionek i Barbarę Strzechę 
z Radomia. W plastyce obrzędowej 
nagrodzono Elżbietę Jach ze Skarży-
ska-Kamiennej oraz panie z KGW 
z Pakosławia. Najmłodszym uczest-
nikiem Jarmarku był Michał Kot z 
Kolonii Seredzice, który prezentował 
swoje zdolności wykonując prace 
z modeliny i został nagrodzony przez 
Tomasza Skibę z Młodzieżowego 
Forum Ludowców.

Nagrody zwycięzcom wręczali: 
wiceburmistrz Marek Łuszczek, 
Józef Skrobisz przewodniczący RM, 
Stanisław Kuc wiceprzewodniczą-
cy, europoseł Zbigniew Kuźmiuk 
poseł, Zbigniew Gołąbek radny 
Sejmiku, Włodzimierz Bojarski 
zastępca Naczelnika Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego 
w Radomiu i Sebastian Paszkiel 
prezes Radomskiej Giełdy Rolnej.

Nagrody dla twórców ufundo-
wał Urząd Marszałkowski, Sta-
rostwo Powiatowe w Radomiu 
i Gmina Iłża. Organizacje Jarmarku 
wsparł fi nansowo Bank Spółdziel-
czy w Iłży, Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy w Radomiu, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe WARTA, Nadle-
śnictwo Marcule i Gminna Spół-
dzielnia Samopomoc Chłopska.

Po tych ofi cjalnych i konkurso-
wych doznaniach, urozmaicanych 
występami zespołów ludowych, na 
scenie zagościły wokalistki z Za-
mościa, które bawiły publiczność 
w programie „Gdzie diabeł nie 
może..”. Następnie wystąpiła grupa 
DISCO POLOT – DISCO ODLOT 
i zaprezentowała największe hity. 
Festyn zakończyła zabawa ludowa 
poprowadzona przez Sławomira 
Kurka. Publiczność bawiła się do 
późnych godzin wieczornych.

Jacek Lombarski

Zastępca burmistrza Marek Łuszczek rozpoczął 
Jarmark życząc wszystkim doskonałej zabawy

Burmistrz Andrzej Moskwa był na Jarmarku 
prywatnie

Znana i powszechnie lubiana lalkarka z Iłży – Natalia Siwiec

Nagrodę w dziedzinie rzeźbiarstwa otrzymał Zygmunt Żak z Radomia

Zespół Ludowy Dolnojasienianki

Zespół Śpiewaczy z Klubu Seniora z Iłży

Dostojni goście na estradzie Jarmarku

Publiczność w oczekiwaniu na występ zespołu disco-polo

Jednym z wręczających nagrody twórcom ludowym był Józef Skrobisz przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
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Oratorium Roberta Grudnia 
gorąco przyjęte w Lipsku!
Były kwiaty, gratulacje i owacje na stojąco. Oratorium Roberta Grudnia „Chrześcijańskie dzieje 
Polski” zachwyciło publiczność w Lipsku. Koncert odbył się 19 lipca w ramach XXII Dni Lipska, 
w kościele pw. Św. Trójcy.

Oratorium, które powstało 
z okazji obchodów 1050-lecia 
chrztu Polski, cieszy się takim 
uznaniem publiczności, że artyści 
wciąż zapraszani są do kolejnych 
miast. Koncert w Lipsku potwier-
dził, że jest to bardzo udane dzieło, 
które poprzez muzykę, teksty lite-
rackie i stare kroniki, zabiera słu-
chaczy w podróż po tysiącletniej 
historii polskiego chrześcijaństwa. 
Publiczność licznie zgromadzona 
w kościele była zachwycona. List 
gratulacyjny przesłał Robertowi 
Grudniowi burmistrz miasta Jacek 
Wielorański. Czytamy w nim: 

„Prosimy przyjąć serdeczne po-
dziękowania za uświetnienie i po-
głębienie swoim talentem i niezwy-
kłym kunsztem artystycznym XXII 
Dni Lipska. Jesteśmy pod wrażeniem 
najwyższego poziomu artystycz-
nego, profesjonalizmu i rzetelnego 
podejścia do organizacji jubileuszu 
1050-lecia chrztu Polski i powstania 
z tej okazji Oratorium. Składamy 
gratulacje za wielkie dzieło, uświet-
niające najważniejsze wydarzenie 
w dziejach historii Polski, w szczegól-
nej oprawie słowno-muzycznej. Jeste-

śmy dumni, że swoim dorobkiem ar-
tystycznym kształtuje Pan wizerunek 
naszego miasta. Pana muzyka urzeka 
i porusza, pozostawia trwały ślad w 
sercach słuchaczy. Mamy nadzieję, że 
nasza dalsza współpraca przyniesie 
owocne rezultaty i wiele okazji do 
przeżywania radości i satysfakcji.”

W Oratorium „Chrześcijańskie 
dzieje Polski” wystąpiła słynna ak-
torka Grażyna Barszczewska oraz 
Orkiestra 966 w składzie: Kinga 
Moczydłowska wokal, Tomasz 
Mazur wokal, Marcin Obuchowski 
wokal, Piotr Gnyszka saksofon, Mi-
chał Kowalczyk kontrabas, Robert 

Grudzień piano/organy/Orkiestra 
966. Oratorium powstało z okazji 
1050-lecia chrztu Polski. Premiera 
odbyła się 17 kwietnia w Lublinie, 
w czasie ogólnopaństwowych ob-
chodów tego jubileuszu. 

Mszę poprzedzającą Oratorium 
„Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci 
siłę” celebrował bp. Artur Miziński, 
Sekretarz Episkopatu Polski, który 
w księdze pamiątkowej nazwał 
utwór „wybitnym dziełem, ukazu-
jącym moc narodu, który na chrzcie 
oparł swoje losy, historię i kulturę”. 
W kościele pw. Św. Rodziny w Lubli-
nie Oratorium obejrzało około 1000 
osób. Od tamtej pory miało miej-
sce kilkadziesiąt wykonań. Orato-
rium Roberta Grudnia wybrzmiało 
w znanych polskich sanktuariach, 

np. na Św. Krzyżu, w klasztorze 
oo. Cystersów w Jędrzejowie, gdzie 
znajdują się relikwie bł. Wincen-
tego Kadłubka, jednego z najważ-
niejszych kronikarzy polskich, 
czy w Trzebnicy, gdzie spoczywa 
św. Jadwiga Śląska. Artyści byli za-
praszani do miejsc o wielokulturo-
wej tradycji, jak Zelów czy Tykocin, 
oraz zagrali w centrach turystycz-
nych w Krynicy Zdrój czy Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą. Oratorium 
patronowali: Biskup Tarnowski, 
Metropolita Wrocławski i Lubelski, 
opiekę merytoryczną objął Metro-
polita Częstochowski. Scenariusz 
autorstwa Anny Dreli to literacka 
podróż po dziejach polskiego chrze-
ścijaństwa, opowiedziana homilia-
mi papieża Jana Pawła II, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, najstarszych 
polskich kronikarzy, a także kla-
syków literatury polskiej jak: Jan 
Kochanowski, Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki. W Oratorium 
Roberta Grudnia wystąpili wybitni 
aktorzy scen polskich: Anna Seniuk, 
Maciej Zakościelny, Olgierd Łuka-
szewicz, Jerzy Zelnik, Halina Łabo-
narska, Grażyna Barszczewska, ale 
były także wykonania kiedy teksty 
czytali mieszkańcy danej parafi i – 
przedstawiciele różnych zawodów, 
chcąc w ten sposób włączyć się 
w obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. We wszystkich miejscach 
Oratorium było bardzo gorąco 
przyjmowane przez publiczność. 
Jak zdradza Robert Grudzień, nadal 
napływają zaproszenia na kolejne 
koncerty w całej Polsce. 

 Kamila Wrzesińska



12 Nr 131P O ( d ) G L Ą D Y

 Kombatanci WP i samorządowcy ziemi radomskiej zorganizowali w Stu-
dziankach Pancernych, Magnuszewie i Mniszewie uroczystości patriotyczne 
w 73. rocznicę krwawych, zwycięskich walk o utworzenie i utrzymanie przy-
czółka warecko-magnuszewskiego. Była modlitwa ekumeniczna, wystąpienia 
uczestników, kwiaty pod pomnikami i na mogiłach oraz pokaz sprawności 
żołnierzy współczesnej brygady pancernej im. T. Kościuszki. W Studziankach 
uczestnikom podobało się wystąpienie wieloletniego leśniczego z Dobieszyna, 
Jana Chryzostoma Czachowskiego, potomka płk. Dionizego Czachowskiego, 
bohatera powstania styczniowego. Pan Jan od dziesiątków lat gromadzi mate-
riały o bojach toczonych na tym przyczółku, zawierające opinie uczestników, 
m.in. dowódców wojskowych.

 Z kolei Zbigniew Gołąbek, radny woj. mazowieckiego, na święcie w Klwo-
wie zainteresował małżonkę Jadzię kolorowymi odmianami papryki ciepło-
lubnej, uprawianej przez rolników w tunelach ogrodniczych. Chyba przekonał 
do większej transakcji, bowiem na dożynkach w Kozienicach, bez udziału 
małżonki, zakupił miody dla ich dwojga i wnucząt także na czas zimowy.

 Pierwsze na ziemi radom-
skiej dożynki powiatowo-gminne 
w Chotczy odbywały się w desz-
czowej pogodzie. Wójt gminy Ja-
nusz Witczak i przewodniczący 
Rady Gminy Krzysztof Śmietanka 
oraz stojące nieopodal panie i pa-
nowie oglądali występy zespołów 
ludowych pod parasolami. Trzy-
mając je w rękach nie byli w stanie 
nawet oklaskiwać występów ze-
społów ludowych z gmin powiatu 
lipskiego, młodzieżowych „Aksa-
mitek” i artystów zawodowych. 

 Jubilaci 100-letniej OSP z pod-
radomskich Bartodziejów okazali się 
dżentelmenami. Wiedząc, że otrzymają 
od gości wiele gadżetów wartych zacho-
wania, pomyśleli także o gościach. Prezes 
OSP dh Zbigniew Marciniak i kronikarz 
jednostki dh Wojciech Ćwierz wręcza-
ją właśnie okolicznościową statuetkę 
pani Wójt Gminy Jastrzębia Elżbiecie 
Zasadzie i pani Teresie Bartosiewicz 
Przewodniczącej Rady Powiatu Radom-
skiego.

 Organizatorzy zwoleńskiej 
pielgrzymki pieszej do Często-
chowy poinformowali, że byli nie 
tylko bardzo liczną lecz prawdo-
podobnie najszybszą grupą pąt-
ników. W ciągu godziny przemie-
rzali średnio 6 kilometrów. Dużo, 
zważywszy że w grupie było wiele 
dzieci i osób po… siedemdzie-
siątce.

 Podążających dyskretnie, parami, na szczęście z połowicami, uchwyciła 
redakcyjna cyfrówka starostę Mirosława Ślifi rczyka i wójta Dariusza Wołczyń-
skiego na schodach w Przytyku. A schody prowadziły z kościoła na parking, 
skąd państwo udali się do Słowikowa na święto papryki.

 Sierpień zdominowały dożyn-
ki. Leszka Przybytniaka radnego 
sejmiku, spotkaliśmy w Stanisła-
wowie, doradzającego pani Ewie 
Malec, kierowniczce wydziału 
rolnictwa i ochrony środowiska 
UM w Kozienicach, w wyborze 
dorodnych warzyw z tegorocz-
nych plonów – m.in. okazałych 
cukinii.

 O tym, że Dożynki Powiatowo-
-Gminne w Gielniowie odbywały się 
w przysłowiowych strugach deszczu, 
wiedzą dobrze ich uczestnicy. Ale być 
może nie wszyscy dostrzegli troskę 
o dobre samopoczucie gości, okazy-
waną przez gospodarza uroczystości – 
Wójta Gielniowa Władysława Czarnec-
kiego, który pod własnym parasolem 
chronił panie przed deszczem. Na zdję-
ciu „chroniona” Iwona Oracz z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Zakręcone Babki” 
z Janikowa. Ot, jak miło, gdy gospodarz 
imprezy jest dżentelmenem.

Przyczółek...

Dorodne 
warzywa...

Wójt dżentelmen

Papryka i miody

Parami...

Deszczowe dożynki

Statuetki dla pań

Najszybsza 
pielgrzymka...


