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Cel – bezpieczne loty!
Chodzi o IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną, obradującą dzień przed Air Show, w siedzibie Radomskiej Rady 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jej organizatora. Choć w jej pierwszej części, wojskowi i cywilni naukow-
cy, specjaliści z ośrodków naukowo-badawczych, lotnisk oraz innych instytucji państwowych i samorządowych, świadczących 
dla nich usługi, debatowali na ważny temat bezpieczeństwa i niezawodności w lotnictwie, a drugą sesję przeznaczyli na rozwój 
lotnictwa w regionach, w obydwu bezpieczeństwu lotów dali należną rangę.

W Radomiu są to sprawy powią-
zane, gdyż obok siebie funkcjonują 
lotnisko wojskowe i cywilne. Per-
fekcyjnie organizowane Międzyna-
rodowe Pokazy Lotnicze Air Show, 
zwiększają szansę radomskiego 
lotniska jako miejsca AIR SHOW 
2018, zaplanowanych na 100-lecie 
lotnictwa polskiego.

 Konferencję otworzyli – Krzysz-
tof Śmiechowski wiceprezes Zarzą-
du Radomskiej Rady FSNT NOT 
i Waldemar Fabirkiewicz Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowo-Technicznej. Pierwszą sesję 
prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej 
Żyluk, zastępca dyrektora Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych. 
Systemowe rozwiązaniach w obsza-
rze bezpieczeństwa lotów omówił 
płk. dypl. Marek Ławicki, Szef Bez-
pieczeństwa Lotów w Dowództwie 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Waldemar Fabirkiewicz, jako 
doświadczony organizator trzech 
poprzednich konferencji i Sekretarz 
Generalny Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji RP, po-
informował dziennikarzy, że program 
debaty zawiera 24 referaty, w tym wie-
le o znakomitej treści, przedstawione 
przez cenionych naukowców i specja-
listów. Dla Radomia, jako tradycyj-
nego ośrodka lotnictwa wojskowego, 
w którym funkcjonuje również cywil-
ny port lotniczy ma to duże znaczenie. 
Płk Marek Ławicki powiedział redak-
torom, że bezpieczeństwo lotów to te-
mat, o którym można mówić całymi 
dniami. Przed pokazami lotniczymi 
wszyscy pochylamy się nad tą ważną 
sprawą. Na pytanie, jakie zagrożenia 
dla uczestników Air Show mogą po-
wodować „dzikie” drony odrzekł, że 
duże. Ich sprawcami są często ama-
torzy niewiedzący, że tego rodzaju 
urządzenie może wymknąć się spod 
kontroli i spowodować nieszczęście 
w tłumie. Prof. dr hab. inż. Andrzej 
Żyluk oznajmił, że w jego przekona-
niu ważne jest bezpieczeństwo lotów 
połączone z rozwojem lotnictwa 
cywilnego produkcji RP. Posiadamy 
w Polsce uczelnie, instytuty i przemysł, 
które mają możliwości produkcji 

wej Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych, przypomniał tragicz-
ne katastrofy, jakie na radomskich 
Air Show wydarzyły się w latach 
2007 i 20O9, doprowadzając do 
śmierci lotników i zniszczenia ma-
szyn. Przyznał, że lata 2011–2017, 
z wyjątkiem niewielkich incyden-
tów, były bezpieczne. Oznajmił, że 
cieszy się z tego, że konferencja pt. 
„Bezpieczeństwa i niezawodności 
w lotnictwie” była forpocztą naj-
większych w Polsce Międzyna-
rodowych Pokazów Lotniczych. 
– Jestem za ciągłością tej praktyki 
– podkreślił.

 Drugiej konferencyjnej sesji 
pn. „Rozwój lotnictwa w regio-
nach” przewodniczył Waldemar 
Fabirkiewicz. Dorota Rajkowska, 
Prezes Zarządu Portu Lotnicze-
go Radom S.A., zaprezentowała 
referat pt. „Wpływ lotniska regio-
nalnego na rozwój regionu”. Prof. 
dr. nadz. dr. hab. inż. Krzysztof 
Śmiechowski z UTH dokonał 
analizy możliwości rozwojo-
wych lotnisk regionalnych. Ja-
cek Patoka z UM Województwa 
Mazowieckiego uczynił to na 
przykładzie Portu Lotniczego 
Warszawa Modlin. Następnego 
dnia, wielu uczestników kon-
ferencji podziwiało bezpieczne 
pokazy Air Show. 

 (M.K.) 

sprzętu lotniczego, zapewniającego 
liczbę startów z równą ilością lądo-
wań. Bezpieczeństwo zapewnić może 

niezawodna, nowoczesna polska 
technika. Płk Andrzej Lewandowski, 
zastępca przewodniczącego Państwo-

Obrady. W pierwszym rzędzie (od prawej): płk Marek Ławicki, prof. Andrzej Żyluk, prezes Dorota Rajkowska , poseł Leszek Ruszczyk i wicepre-
zydent Radomia, Jerzy Zawodnik

Informacji mediom udzielają (od lewej): płk Marek Ławicki, Waldemar Fabirkiewicz, dyr. ITWL 
Andrzej Żyluk i płk Andrzej Lewandowski

Air Show Radom 2017



2 Nr 132

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 
ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

XIX RADOMSKIE ŚWIĘTO CHLEBA

Smaczne, 
jak u babuni
Z niedowierzaniem spojrzałem na kilkuletnią dziewczynkę, 
która jedząc małą kromkę czarnego, razowego chleba posmaro-
wanego smalcem, powiedziała z uśmiechem – smaczny, 
jak u babuni. Sięgnęła też po inne produkty, pierogi z kapustą 
i przetwory z kukurydzy m.in. kaszkę słodzoną malinowym 
sokiem. Paluszki lizać…

Podczas tegoż, niedzielnego 
Radomskiego Święta Chleba usły-
szałem wypowiedź pana Jarosława 
Gajdy, szefa Radomskiego Cechu 
Piekarzy, inicjatora tej imprezy i jej 
twarzy. Zapytany przez panią re-
daktor o sprzedaż chleba tradycyj-
nego żytniego odrzekł, że w ostat-
nich latach zaszły duże, korzystne 
zmiany. Jeśli dawniej piekarze do-
starczali do sklepów pojedyncze 
bochenki takiego razowego, wie-
loziarnistego pieczywa, to obecnie 
różne odmiany chleb żytnio-pszen-
nego lub tylko żytniego mają coraz 
większy udział w wypieku.

Pomyślałem, że to może dzięki 
współpracy z rolnikami zajmujący-
mi się uprawą większych areałów 
zbóż. Jednym z nich jest Stanisław 
Kacperczyk, od lat widywany na 
Radomskim Święcie Chleba w po-
pularnym „Skansenie”.

I rzeczywiście, ujrzałem go obok 
sceny „Pod Dębem”. Był też starszy 
Cechu – Jarosław Gajda. Towarzy-
szyli piekarzom, zaangażowanym 
w pokazy kunsztu piekarskiego, 
a potem konkursowi adresowa-
nemu do dzieci. W pewnym mo-
mencie oznajmił, że jednym ze 
sponsorów jest Polski Związek 

Producentów Roślin Zbożowych. 
Jego prezes Stanisław Kacperczyk 
jest z nami i przekazał panu Stani-
sławowi mikrofon. Pan Kacperczyk 
powiedział, że wraz z innymi pro-
ducentami zbóż stara się dostarczać 
piekarzom dobre ziarno, z którego 
wypiekają smaczny, zdrowy chleb. 
Bardzo ceni sobie współpracę 
z radomskimi piekarzami, utrzy-
mującymi pożyteczne kontakty 
z konsumentami, w tym z młodzie-
żą szkolną i przedszkolakami.

Poprosiłem pana Stanisława 
o kilka słów. Zwierzył się, że z Ja-
rosławem Gajdą współpracuje od 
lat na wielu płaszczyznach, w tym 
i na Radomskim Święcie Chleba. 
Chce mu podziękować za wszyst-
ko, co robi nie tylko w radomskim 
środowisku, lecz w całym kraju, na 
rzecz zdrowego odżywiania się. On 
i inni radomscy piekarze doceniają 
wagę jakości zboża przeznaczanego 
na wypiek chleba. Z takiego upra-
wianego z zachowaniem prawidło-
wej praktyki rolniczej, uzyskujemy 
ziarno, a z ziarna mąkę, z której wy-
pieka się smaczny i zdrowy chleb, 
między innymi pełnoziarnisty.

Prezes Kacperczyk pytany 
o inne, pozytywne przesłanki 
uczestnictwa w XIX Radom-
skim Święcie Chleba powiedział: 
– Święto Chleba w Radomiu jest 
dobrym przyczynkiem (jesteśmy 
już po żniwach) do podsumowa-
nia całorocznej pracy rolników. 
Świętujemy razem z piekarzami, 
przetwarzającymi nasze zboże na 
przepyszne produkty, na chleb 
i pieczywo. Bardzo podobała mi 
się homilia ks. Edwarda Ponie-
wierskiego, którą poświęcił rolni-
kom i ich trudowi w pozyskiwaniu 
z ziemi zboża. Dzięki nim i pracy 
piekarzy powstaje tak wspaniały 
chleb. W Radomskim Święcie Pol-
ski Związek Producentów Roślin 
Zbożowych uczestniczy od wielu 
lat. Ta duża impreza zachęciła nas 
do promowania produktów zbo-
żowych przygotowywanych z ca-
łego ziarna żyta, pszenicy i innych 
roślin zbożowych. W tym roku 
promujemy przetwory z ziarna ku-
kurydzy. Uważamy, że są zdrowe 
i powinniśmy je spożywać. Nasze 
stoisko jest oblegane. Przychodzą 
konsumenci, pytają o sposób przy-
rządzania, smakują. Zapraszamy 
do stoiska. Promocję prowadzą pa-
nie z KGW „Kukułki” ze wsi Barto-
dzieje. Odniosły one duży sukces, 
zajmując II miejsce w konkursie 
na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy, przestrzegając dokładnie 
zaleceń regulaminowych, doty-
czących tradycji tworzenia, czy też 
wicia itp.

Współtwórcy tego wieńca Kry-
styna i Józef Kołodziejczykowie 
informują, że ważnym elementem 
była węgierska korona. – Poza 
konstrukcją i innym tworzywem 
korony, zostały użyte zboża: żyto, 
jęczmień i pszenica, umieściliśmy 
różnorodne zioła: piołun, tymia-
nek, żywokost, rumianek oraz 
kwiaty: astry, barwnik, gęsi i kurzy 
ślad, także polne róże.   (M.K.)

Stanisław Kacperczyk i Jarosław Gajda na scenie „Pod Dębem”

Tak się wygniata ciasto...

Widownia sceny „Pod Dębem”

Zwycięski wieniec Zespołu Raz Na ludowo z Lesiowa, gm. Jastrzębia

Pożegnalny taniec

Podczas rozmowy z panem Karczewskim, współwłaścicielem piekarni „WACYN”

Wieniec dożynkowy KGW „Kukułki” nagrodzony II miejscem. Trzecie przyznano zespołowi  z Lipin, gm. Gózd

Młodzi uczestnicy konkursu piekarniczego głosują
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„Mały przedszkolak – wielki człowiek”

Otwarcie przedszkola 
w Wolanowie
– Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy – powiedział w niedzielę, 3 września, Adam Gibała, wójt 
gminy Wolanów. – Tak bardzo oczekiwany przez rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze śro-
dowisko. Kilkanaście dni temu zostało oddane do użytkowania Samorządowe Publiczne Przedszkole 
w Wolanowie, które już zaczęło tętnić życiem. Jest bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone.

Zostało wybudowane i oddane 
do użytkowania w bardzo krót-
kim czasie. 14 czerwca 2016 roku 
podpisano umowę z Korporacją 
Budowlaną „DARCO” z Radomia, 
a 22 czerwca 2016 r. został przeka-
zany plac i w pełni ruszyły prace 
budowlane. W dniu 14 lipca br. 
zostały odebrane roboty związane 
z zawartą umową. Przedszkolaki 
znajdą tu komfortowe warunki 
do zabawy i nauki, doświadczoną 
kadrę, która czuwać będzie nad 
nimi otaczając ich opieką, perso-
nel współodpowiedzialny za pracę 
placówki. Obiekt dostosowane jest 
również dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zespół pomieszczeń 
dla każdej z grup dzieci składa się 
z sali zajęć z miejscem do zaba-
wy, wydzielonego pomieszczenia 
zespołu sanitarnego, magazynu 
na zabawki i leżaki, sali do odpo-
czynku. Inne pomieszczenia to: sala 
wielofunkcyjna, szatnie i stołówka. 
Obok budynku są kolorowe plac za-
baw, zieleń, chodniki, ogrodzenie 
i oświetlenie. W kwietniu została 
przeprowadzona rekrutacja dzie-
ci do przedszkola. Wpłynęło 167 
wniosków i wszystkie dzieci zostały 
przyjęte – dodał wójt Gibała.

W uroczystości oddania obiektu 
wzięła udział społeczność gminy. 
Przybyli również zaproszeni goście: 
Mirosław Ślifi rczyk – starosta po-
wiatu radomskiego, Rafał Rajkow-
ski – członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Krzysztof 
Murawski – kierownik Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu, Józef Bakuła – dyrektor PUP 
Radom i wiele innych osób. Było 
również wiele słów uznania, za 
szybko i sprawnie poprowadzoną, 
tak ważną dla społeczności gminy 
inwestycję. 

– Wszystko co prawdziwe, do-
niosłe, przeżywa się najgłębiej 
w dzieciństwie – powiedziała dyrek-
tor przedszkola Aldona Trzeciak – 
właśnie w wieku przedszkolnym. To, 

kim jesteśmy i czym żyjemy później 
w wieku dojrzałym, sięga tamtych lat. 

– To wy kochani, najmłodsi 
przyjaciele jesteście największą 
wartością i treścią tego przedszkola 
– powiedział wójt Gibała. – To dla 
was ma to być miejsce szczególne 
i niech pozostanie na zawsze 
w waszej pamięci, jako najszczęśliw-
sze chwile dzieciństwa, do których 
będziecie wracać w dorosłym ży-
ciu. Zatem życzę wam zawsze dużo 
uśmiechu i radości z przebywania 
w tym przedszkolu i odkrywania 
w nim pięknego świata, bo „Mądrość 

nie jest ukryta na wyżynach szkół 
i uniwersytetów, lecz w przedszkol-
nej piaskownicy”.

Samorządowe Publiczne Przed-
szkole w Wolanowie to nowoczesna 
i doskonale wyposażona placówka 
edukacyjna. Całkowity koszt in-
westycji wynosi 4.641,394 zł. Ku-
batura budynku wynosi 6.135 m3. 
Powierzchnia całkowita – 1.723 m2 
powierzchnia użytkowa – 1.223 m2, 
powierzchnia zabudowy – 813 m2. 
Dokumentację inwestycji wykonała 
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt 
Świętokrzyski” z Kielc.

Zebranych powitali wójt Adam Gibała i dyrektor przedszkola Aldona Trzeciak Budynek przedszkola prezentuje się okazale

Występ przedszkolaków

Duma gminy Wolanów – zespół „Wolanianki”

Wstęga przecięta – można już zwiedzać przedszkole

Plac zapełnił się rodzicami i ich pociechami

Wójt Adam Gibała był w tym dniu również przewodnikiem

Zaproszeni goście przybyli z prezentami
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www.zwolenpowiat.pl

Plon niesiemy plon, 
w gospodarza dom…
Dożynki Powiatowe w Zwoleniu zanotowały rekordową frekwencję. Duża w tym zasługa sprzyjającej pogody, ale jeszcze większa 
organizatorów, którzy zadbali o bogaty program i perfekcyjną organizację tej imprezy.

Zwiększyła się liczba współorga-
nizatorów, wnoszących nowe po-
mysły, które pod okiem doświad-
czonego koordynatora – powiatu, 
urozmaiciły i wzbogaciły program, 
wpływając korzystnie na frekwen-
cję i nastrój uczestników.

Rolę dożynkowego preludium 
spełniła, jak co roku, msza dzięk-
czynna odprawiona w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Po 
poświęceniu przez ks. kan. Bernar-
da Kasprzyckiego wieńców dożyn-
kowych i chleba, księża dzielili się 
nim z wiernymi.

 Obrzędowy charakter miała 
też pierwsza część dożynek, od lat 
organizowanych na terenie Kom-
pleksu Sportowo-Wypoczynkowe-
go nad pięknie zagospodarowanym 
zalewem. Władze samorządowe, 
przedstawiciele organizacji i insty-
tucji obsługujących wieś dziękowa-
li rolnikom za całoroczny wysiłek 
uwieńczony zebraniem ziarna 
z pól, a oni za pośrednictwem sta-
rościn i starostów, odwzajemnili się 
za różnoraką pomoc wręczeniem 
chleba przedstawicielom władz sa-
morządowych: staroście Waldema-
rowi Urbańskiemu, burmistrz Bo-
gusławie Jaworskiej i wójtom gmin: 
Kazanów – Teresie Pancerz-Pyrka, 
Policzna – Tomaszowi Adamcowi, 
Przyłęk – Marianowi Kuś i Tczów 
– Andrzejowi Wolszczakowi. 

Korowód poprowadzili w tym 
roku członkowie KGW „Kukułki” 
ze wsi Bartodzieje (gmina Tczów), 
niosąc Róg Obfi tości. Małżeństwo 
Krystyna i Józef Kołodziejczykowie 
wręczyli go staroście zwoleńskiemu 
Waldemarowi Urbańskiemu. Za 
nimi szli starostowie powiatowych 
dożynek – Barbara Szczepanowska 
z Miechowa Kolonii (gm. Kazanów) 
i Łukasz Włodarczyk z Baryczki 
(gm. Przyłęk) z bochnem chleba 
z Zakładu Piekarniczo-Cukierni-
czego Piotra Figury z Czarnolasu. 
Powiatowo-gminno-parafi alny wie-
niec wykonali mieszkańcy Mieczy-
sławowa (gm. Zwoleń).

Korowody dożynkowe uformo-
wały też gminy. Starostowie gmi-
ny Tczów – Bogumiła Wieczorek 
z Wincentowa i Mieczysław Kozuń z 
Rawicy-Kolonia nieśli chleb wypie-
czony przez Stowarzyszenie WBW 
„Aktywne Kobiety” z Wilczego 
Ługu. Wykonawcą wieńca gmi-
ny Tczów było KGW Bartodzieje. 
Chleb z Piekarni Jana Kościelniaka 
z Sycyny Północnej nieśli starosto-
wie gminy Zwoleń – Dorota Solec-
ka z Helenowa i Leszek Michalski 
z Zielonki Starej. Starostowie gminy 
Kazanów – Izabela Bochniak z Ko-
walkowa i Piotr Rzepa z Osuchowa 
podążali z chlebem wypieczonym 
w Piekarni Szczepana Kozłowskie-
go w Osuchowie. Wykonawczynią 
wieńca była Anna Szczepanowska 
z Miechowa Wsi.

Bochen chleba z wymienionej 
już czarnoleskiej piekarni nieśli 
też starostowie dożynek gminy Po-
liczna – Aneta i Sławomir Sztobryn 
z Gródka. Autorką wieńca dożyn-
kowego była Teresa Jasińska z Wil-
czowoli. Z bochnem pachnącego 
chleba, dzieła piekarni GS „Samo-
pomoc Chłopska”, kroczyli staro-
stowie gminy Przyłęk – Agniesz-
ka Jaskólska i Michał Szczepanek 
z Mszadli Dolnej. Wieniec dożyn-
kowy RP Mazowieckiej Izby Rol-
niczej w Zwoleniu, podobnie jak 
w latach poprzednich, wykonała 
i niosła delegacja Stowarzyszenia 
„Wspólnota Kazanowa”. Korowód 
zamykała liczna grupa radnych 
gmin i rady powiatowej, przodu-
jący rolnicy oraz przedstawiciele 
organizacji, które aktywnie uczest-
niczą w organizacji zwoleńskich 
dożynek. Chodzi m.in. o Polski 
Związek Producentów Roślin Zbo-
żowych, Mazowiecką Izbę Rolniczą 
i jej zwoleński Zarząd Powiatowy, 
inne organizacje działające na rzecz 
rozwoju wsi oraz inicjatywny Zwią-
zek Przedsiębiorców dla Biznesu w 
Zwoleniu.

Gospodarze dożynek z prze-
wodniczącymi rad i najbliższymi 
współpracownikami udali się na 
plac, dzieląc się chlebem ze zgro-
madzonymi uczestnikami dożynek 
i zaproszonymi gośćmi. 

Z estrady powitali ich starosta 
Waldemar Urbański i burmistrz 
Bogusława Jaworska, wymienia-
jąc m.in. posła Roberta Mordaka, 
wiceprzewodniczącą Sejmiku Bo-
żennę Pacholczak, radnych sejmiku 
– Zbigniewa Gołąbka i Rafała Raj-
kowskiego, pełniącego też funkcję 
członka Zarządu Woj. Mazowiec-
kiego, Stanisława Kacperczyka 
prezesa Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych i Kazi-
mierza Szubińskiego, wiceprezesa 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Starosta Waldemar Urbański 
w wystąpieniu ocenił, że rok 2017 
jest dla rolników trudny. Wiosen-
ne przymrozki zniszczyły kwitnące 
sady i plantacje owoców, a skąpe 
opady czerwcowe nie pozwoliły 
na uzyskanie obfi tych plonów zbóż. 
Sierpniowa susza zagraża wysokim 
plonom kukurydzy i roślin okopo-
wych. Na zakończenie, wszystkim 
mieszkańcom powiatu życzył dużo 
zdrowia, szczęścia, sukcesów oso-
bistych, a uczestnikom dożynek 
miłego pobytu i niezapomnianych 
wrażeń ze Zwoleńskiego Festiwalu 
Chleba.

Rolę bardzo interesującego 
przerywnika części ofi cjalnej speł-
nił obrzęd dożynkowy w wykona-
niu członów KGW „Kukułki” ze 
wsi Bartodzieje. Przypomniał on 
obyczaje żniwne z okresu, w któ-
rym podstawowe narzędziem były 
sierpy, a niektóre gospodynie pod-

chodziły nieufnie do kosy, podob-
nie jak kilkadziesiąt lat temu – do 
żniwiarki i traktora wyręczającego 
konia także przy uprawie roli.

Zwoleński Festiwal Chleba

Nazwa ta oddaje prawdziwy sens 
dożynek. Uprawa ziemi i jej owo-
ce są powołaniem rolnika. A chleb 
powszedni, owoce i warzywa, odpo-
wiednio przetworzone i przechowa-
ne, stanowią podstawę wyżywienia 
nie tylko ludzi, lecz i żywego in-
wentarza, wzbogacającego też nasz 
jadłospis. Stąd słowne i pisemne po-
dziękowania, odznaczenia, konkur-
sowe nagrody i artystyczne atrakcje, 
jako forma wyróżnienia osób pracu-
jących na ziemi.

Odznaką „Zasłużony dla Rolnic-
twa” zostali uhonorowani: Bernarda 
Bielewska z Łagowa, Robert Cywka 
z Mierziączki, Józefa Grabowska 
ze Zwolenia, Zdzisław Kaczmarzyk 
z Brzezinek Starych, Paweł Kniotek 
z Kroczowa Mniejszego, Wojciech 
Molenda z Checheł, Zygmunt Ozga 
z Łagowa, Tomasz Rzepkowski 
z Osin, Jacek Sałek z Koszar i Grze-
gorz Suwała z Osuchowa.

Laureaci XI Powiatowego Konkur-
su Producenci Rolni 2017. Komisja 
pod przewodnictwem wicestarosty 
Arkadiusza Sulimy oceniła 5. kan-
dydatów wyłonionych przez gmi-
ny, przyznając następujące miejsca: 
1. Justyna Sikora z Teodorowa (gm. 
Policzna). 2. Zbigniew Wiśniewski 
z Brzezinek Starych (gm. Tczów). 
3. Izabela Bochniak z Kowalkowa 
Wsi (gm. Kazanów). 4. Jadwiga 
Lachtara z Mszadli Nowej (gm. 
Przyłęk). 5. Maciej Zagożdżon ze 
Zwolenia (gm. Zwoleń).

Najładniejsze stoisko dożynkowe. 
Laureatem I miejsca zostało stoisko 
przygotowane przez Zespół ,,So-
bótka” z Czarnolasu (gm. Policzna). 
Kolejne miejsca zajęły: 2. Stowarzy-
szenie WBW „Aktywne Kobiety” 
z Wilczego Ługu, gm. Tczów. 
3. Zespół Śpiewaczy „Łaguszo-
wianki” z Łaguszowa, gm. Przyłęk. 
4. Zespół „Kazanowianki znad Ił-
żanki”, gm. Kazanów. Nagrodę za 
przygotowanie stoiska otrzymało 
też KGW z Sycyny, gmina Zwoleń.

Najładniejszy wieniec dożyn-
kowy 2017. W rozstrzygniętym 
konkursie nagrodę starosty zwo-
leńskiego otrzymał wieniec wyko-
nany przez KGW ,,Kukułki” (wieś 
Bartodzieje, gm. Tczów).

Najsmaczniejsze chleby 
tradycyjne i wieloziarniste

 Konkurs promujący pieczy-
wo tradycyjne i całoziarniste jest 
konsekwentnie promowany przez 
Polski Związek Producentów Ro-
ślin Zbożowych. Prezes Związku 
Stanisław Kacperczyk podkreśla 
znaczenie dla zdrowego odżywia-
nia produktów z całego ziarna. Są 

Korowód dożynkowy prowadziło KGW „Kukułki” ze wsi Bartodzieje, gm. Tczów

Na estradzie starostowie dożynek oraz gospodarze powiatu zwoleńskiego i gmin tuż przed 
ceremonią wręczania chleba i nim dzielenia się

Starostowie dożynek powiatowych wręczają chleb gospodarzowi powiatu zwoleńskiemu staro-
ście Waldemarowi Urbańskiemu

Chlebem dożynkowym dzielą się wójtowie gmin: Kazanów, Policzna Tczów
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one najzdrowsze i niezbędne do 
prawidłowego rozwoju organizmu. 
Zwraca też uwagę na duże zaanga-
żowanie KGW powiatu zwoleń-
skiego, osób prywatnych i piekarzy 
w wypiek pieczywa konkursowego. 
Ich udział w konkursach przyno-
si rezultaty w postaci zwiększonej 
sprzedaży i konsumpcji żytniego 
pieczywa tradycyjnego z całego 
ziarna. Konkurs rozstrzygany na 
Zwoleńskim Festiwalu Chleba sta-
nowi kolejny krok w zwiększaniu 
spożycia tego pieczywa. W tym 
roku I miejsca, tytuły NAJ i nagro-
dy decyzją Komisja Konkursowej 
w poszczególnych grupach uczest-
ników otrzymały: 

W Kategorii Piekarnie:
I miejsce i tytuł „Najsmaczniej-

szy chleb wieloziarnisty powiatu 
zwoleńskiego w 2017 roku”  Piekar-
nia Głód z Kazanowa za „CHLEB 
GRYCZANY NA NATURALNYM 
ZAKWASIE”,

 II miejsce – Piekarnia Jana Ko-
ścielniaka z Sycyny za „CHLEB 
ŻYTNI NA NATURALNYM ZA-
KWASIE BEZ DROŻDŻY”,

 III miejsce – Piekarnia „Ko-
złowski” z Osuchowa za „CHLEB 
RAZOWY Z ZIARNAMI”.

Kategoria KGW, zespoły ludowe, 
stowarzyszenia, organizacje poza-
rządowe:

I miejsce i tytuł „Najsmaczniej-
szy chleb wieloziarnisty powiatu 
zwoleńskiego w 2017 roku” w kate-
gorii KGW – Stowarzyszenie WBW 
„Aktywne Kobiety” z Wilczego 
Ługu, gm. Tczów za „CHLEB WIE-
LOZIARNISTY Z ŻURAWINĄ”,

II miejsce – KGW „Grabowian-
ki” z Grabowa n.Wisłą, gm. Przyłęk 
za „CHLEB TRADYCYJNY”,

III miejsce – KGW „Kukułki” 
ze wsi Bartodzieje, gm. Tczów za 
„CHLEB TRADYCYJNY”.

Kategoria osoby fi zyczne:
I miejsce i tytuł „Najsmaczniej-

szy chleb wieloziarnisty powiatu 
zwoleńskiego w 2017 roku” – Tere-
sa Woźniak z Przyłęka za „CHLEB 
WIELOZIARNISTY”,

II miejsce – Zofi a Zawada z Bar-
todziejów, gm. Tczów za „CHLEB 
TRADYCYJNY”,

III miejsce – Marzena Maziarek-
-Pianka ze Zwolenia za „CHLEB 
TRADYCYJNY”.

Uczestnicy dożynek smakowali 
pożywne i zdrowe chleby nagrodzo-
ne w konkursie oraz inne potrawy 
regionalne na stoiskach wszystkich 
gmin powiatu zwoleńskiego. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
PZPRZ z promocją pieczywa i pro-
duktów zbożowych z całego ziarna.

Załazy najestetyczniejszą 
miejscowością

Na wyjazdowym posiedzeniu 
komisji wnikliwie oceniającej miej-
scowości zgłoszone w konkursie, 
najwięcej punktów otrzymała wieś 
Załazy, gm. Przyłęk. Kolejne miej-
sca zajęły: Miechów Kolonia, gm. 
Kazanów, Jedlanka, gm. Zwoleń 
i Piątków, gm. Policzna. Konkurs ten 
organizuje Mazowiecka Izba Rolni-
cza wspólnie z Polskim Związkiem 
Producentów Roślin Zbożowych 
i LOBO Market STHIL. Nagrodą, 
jak zwykle, była wykaszarka spalino-
wa, wręczona sołtys Załaz, Sabinie 
Małek oraz puchar przyznany wój-
towi gminy Przyłęk Marianowi Kuś.

Wiceprezes MIR Kazimierz Szu-
biński po wręczeniu nagród apelo-

wał do rolników o aktywność spo-
łeczną dla dobra mieszkańców wsi, 
a Tadeusz Szymańczak z PZPRZ 
docenił trud rolników w okresie 
tegorocznych żniw i aktywność 
kobiet KGW w działalności kultu-
ralnej.

Mazowiecka Izba Rolnicza, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy i fi rma 
GRANOBA ze Zwolenia Stanisława 
Kacperczyka ufundowały nagrody 
w Konkursie Wiedzy Rolniczej. 
Jego laureatami zostali: Emil Wilk, 

Karol Mąkosa i Andrzej Szczepa-
nowski.

Nagrody otrzymali też laureaci 
„Olimpiady o rolnictwie” i Konkur-
su „Pracuj bezpiecznie”.

W organizację dożynek, podob-
nie jak przed rokiem, włączyli się 
lokalni biznesmeni ze Związku 
Przedsiębiorców dla Biznesu. Sfi -
nansowali oni koncert zespołu Don 
Vasyl Junior i przygotowali wiele 
darmowych atrakcji dla dzieci, w 
tym dmuchaną zjeżdżalnię, tram-

polinę eurobungee i basen z kulka-
mi. Cieszy, że przedsiębiorcy widzą 
potrzebę wspierania lokalnej spo-
łeczności i angażują się w organi-
zację dożynek. Bez nich ich oprawa 
nie zawierałaby tylu atrakcji. 

Miłych wrażeń dostarczyły też 
zespoły i grupy dziecięce bibliotek 
w Przyłęku („Przymierze Pokoleń”) 
i Sycynie(„Sycyniaczki”), Domu Kul-
tury (Dziecięca Grupa Rytmiczno-
-Folklorystyczna) i PSP im. Wł. Ja-
giełły w Zwoleniu oraz Julia Janaczek 

z Łaguszowa (Zespół Śpiewaczy „Ko-
rzenie”), mające w programach tańce 
i piosenki ludowe. Widownia gorąco 
oklaskiwane ich występy, a po ich za-
kończeniu – pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu utytułowanej w Polsce 
i Europie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Miasta Zwolenia. Dożynkowy 
wieczór udanie zagospodarowała 
gwiazda disco polo zespół „WEEK-
END” i DJ Piotrek. Tańce trwały do 
północy.

 Mieczysław Kaca

Przewodniczący RM w Zwoleniu Paweł Sobieszek i wójt gminy Przyłęk Marian Kuś dzielą się 
chlebem z szefami Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu Widok z dożynkowej estrady

Gospodarze dożynek starosta Waldemar Urbański i burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska 
witają uczestników Zwoleńskiego Festiwalu Chleba

Tym razem wśród najlepszych producentów rolnych prym wiodły panie

W kategorii osoby fi zyczne za najsmaczniejszy chleb wieloziarnisty główną nagrodę otrzymała 
Teresa Woźniak z Przyłęka. Honorują ją szefowie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożo-
wych – prezes Stanisław Kacperczyk i wiceprezes Tadeusz Solarski

Nagrodą dla najestetyczniejszej wsi, którą zostały Załazy, była spalinowa wykaszarka, a wójta – 
okazały puchar. Panią sołtys Sabinę Małek i wójta Mariana Kuś honorowali czołowi przedstawi-
ciele organizatorów konkursu

Starosta zwoleński, pani burmistrz i wójtowie towarzyszą na pamiątkowym zdjęciu mieszkańcom 
zasłużonym dla rolnictwa, których dekorowali odznakami

Starosta Waldemar Urbański honoruje członków KGW „Kukułki”, ze wsi Bartodzieje za najpięk-
niejszy wieniec tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych
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Żeby nigdy nie zabrakło 
polskiego chleba
Można powiedzieć, że pogoda, jak kobieta, zmienną jest. Sezon festynów dożynkowych w pełni, ale 
szczęście dopisuje różnie. Jedni gospodarze uroczystości mają pogodę tak wspaniałą, że tylko pozaz-
drościć. U innych pada rzęsisty deszcz. Mimo wszystko jednak humor dopisuje i żaden festyn nie został 
odwołany, ani zakończony przed ustaloną godziną. Gospodarze Dożynek Powiatu Kozienickiego w 
Garbatce-Letnisko przeżyli tę zmienność aury ze stoickim spokojem. Najpierw świeciło słońce, potem 
pokropił deszcz, a ostatecznie natura skapitulowała i zabawa udała się wyśmienicie.

Msza święta w kościele pw. Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisku, którą celebro-
wał ksiądz biskup Henryk Tomasik, 
Ordynariusz Diecezji Radomskiej, 
oraz proboszcz parafi i ksiądz ka-
nonik Kazimierz Rymarczyk, a po 
niej korowód z wieńcami na stadion 
sportowy przy ul. Kolejowej – roz-
poczęły uroczystości dożynkowe 
powiatu kozienickiego. Barwny ko-
rowód poprzedzony kawalerzysta-
mi Szwadronu Ziemi Kozienickiej 
z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich 
i udostępnionym przez nich tabo-
rem konnym, poprowadziła Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kozienicach pod batutą 
Zygmunta Juśkiewicza.

Kiedy już estrada przybrana 
została wieńcami, sporządzonymi 
z tegorocznych plonów przez 
mieszkańców gmin Garbatka-
-Letnisko, Kozienice, Magnuszew, 
Sieciechów, Grabów nad Pilicą, 
Gniewoszów, Głowaczów oraz 
koszem z Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Dolinka” z Kozienic 
i zapełniły się miejsca na widowni, 
gospodarze tegorocznego święta: 
starosta kozienicki Andrzej Jung 
i wójt gminy Garbatka-Letnisko 
Robert Kowalczyk powitali przy-
byłych na uroczystość gości, wśród 
których byli m.in. poseł na sejm RP 
Andrzej Kosztowniak, wicemarsza-
łek Sejmiku Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski, radni Sejmiku Leszek 
Przybytniak, Radosław Fogiel, 
Zbigniew Gołąbek oraz licznie re-
prezentowani przedstawiciele Rady 
Powiatu i Rad Gmin i sołectw. 

– Dożynki w powiecie kozie-
nickim to tradycja i jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w naszym 
regionie – powiedział starosta 
Andrzej Jung. – Powiatowe święto 
plonów jest wyjątkową okazją do 
podziękowań wszystkim rolni-
kom, ich rodzinom i osobom pra-
cującym w sektorze rolniczym, za 
wysiłek i codzienny trud włożony 
w pracę na roli. Wychowałem się 
w rodzinie rolniczej i sam jestem 
rolnikiem, wiem zatem, że ta pra-
ca niejednokrotnie uzależniona 
jest od kaprysów natury. Wymaga 
wiele wysiłku, a przede wszystkim 
pokory i ogromnego szacunku do 
ziemi. W imieniu własnym i współ-
organizatorów dzisiejszego święta, 
życzę wam wszystkim nieustające-
go zdrowia, wysokich plonów, wie-
lu rynków zbytu, zadowalających 
cen, satysfakcji z efektów swojej 
pracy, a przede wszystkim uznania 
i szacunku ze strony całego społe-
czeństwa. Niech chleb wypieczony 
z ziarna tegorocznych zbóż będzie 
dostępny dla wszystkich i nikomu 
go nie zabraknie. 

– Dożynki to przede wszystkim 
święto rolników – powiedział m.in. 
wójt Robert Kowalczyk – które jest 
także wyrazem szacunku i wdzięcz-
ności za ich coroczny trud włożony 
w troskę o pielęgnację ziemi, aby 
dała ona jak najlepsze plony. Ale 
dzisiejszy dzień to przede wszystkim 

dzień podziękowań za plony, które 
gospodarze zdołali zebrać mimo 
wielu przeciwieństw. Za determina-
cję i wytrwałość, nieodmiennie od 
lat towarzyszące pracy na roli, bar-
dzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rolnikom Ziemi Kozienickiej. 
Dzisiejsze święto kończy i jedno-

cześnie otwiera kolejny rok rolni-
czego trudu, tak ściśle związanego 
z rytmem przyrody i tak bardzo od 
niej zależnego. Zatem życzmy sobie 
wszyscy, aby rok ten był dla naszych 
rolników bardziej łaskawy i na na-
szych stołach nigdy nie zabrakło 
polskiego chleba. 

Starostowie powiatowych do-
żynek, Maria Maciejewska ze wsi 
Molendy oraz Lucjan Zawadzak 
z Garbatki Długiej, przekazali na 
ręce gospodarzy ozdobny bochen 
chleba, poświęcony w czasie mszy 
świętej przez biskupa Henryka To-
masika, z tradycyjnymi słowami: 

Starostowie dożynek Maria Maciejewska i Lucjan Zawadzak oraz gospodarze Andrzej Jung 
i Robert Kowalczyk zajechali na festyn z pełną gracją. Powoził Tomasz Pająk

22. Pułk Ułanów Podkarpackich Szwadronu Ziemi Kozienickiej, pod dowództwem Pawła Kibila, 
poprowadził korowód dożynkowy

Przejazd bryczką w taki dzień to niezła atrakcja. Świadczą o tym rozradowane twarze

Ks. biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej zawsze uczestniczy w święcie rolników

„Plon niesiemy, plon” zaśpiewał Chór „Relaks” z Kozienic, a dożynkowe wieńce ozdobiły estradę

Parlamentarzyści i samorządowcy zasiedli wśród widzów

Gospodarze Dożynek (od prawej) starosta Andrzej Jung i wójt Robert Kowalczyk podziękowali 
rolnikom

Przemarsz korowodu przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Kozienic
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„Dzielcie go sprawiedliwie, tak aby 
starczyło go dla każdego”.

Tradycją święta plonu jest od-
znaczenie medalem „Zasłużony 
dla rolnictwa”. W tym roku zostali 
wyróżnieni: Grzegorz Wiraszka 
i Marek Zawadzak z gm. Garbat-
ka-Letnisko, Grzegorz Konarski, 
Agnieszka Krawczyk, Krzysztof 
Krześniak i Łukasz Kuciński z gm. 
Głowaczów, Tomasz Pacocha i An-
drzej Pietrzyk z gm. Gniewoszów, 
Beata Walendzik z gm. Grabów nad 
Pilicą, Tomasz Boryczka, Jan Krze-
śniak, Kamil Śmietanka i Sławomir 
Wolszczak z gm. Kozienice, Daniel 
Abramczyk, Wojciech Sopel, Ma-
rek Witkowski z gm. Magnuszew 
oraz Marcin Drachal i Adam Szewc 
z gm. Sieciechów.

Nagrodzono również najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, za 
który uznano ten przygotowany 
przez społeczność gminy Garbat-
ka-Letnisko. 

Jednak dożynkowe święto to 
przecież nie tylko gratulacje i od-
znaczenia, ale przede wszystkim 
doskonała zabawa. Teren stadionu 
otoczyły liczne stoiska przygoto-
wane przez sołectwa i organizacje 
pozarządowe. Wszystkie oferowa-
ły swoje najsmaczniejsze, domo-
we wyroby. Największy jednak, 
nieprzebrany tłum, zgromadził 
się przy namiocie Stowarzyszenia 
LGD „Puszcza Kozienicka”. To 
przy nim dokonano uroczyste-
go, bo jakże mogłoby być inaczej 
w takim dniu, podziału upieczone-
go na rożnie dorodnego świniaka. 
Mistrzami ceremonii byli prezes 
Stowarzyszenia Irena Bielawska, 
starosta Andrzej Jung i wójt Ro-
bert Kowalczyk.

Nie zapomniano o najmłodszych 
uczestników festynu. Przygoto-
wano dla nich karuzele, barwne 
dmuchane pałace-zjeżdżalnie, kule 
wodne i szereg innych atrakcji.

Na scenie również „się działo”. 
Koncertowi zespołu Systematic 
towarzyszył zionący ogniem ich 
prywatny smok – połykacz ognia. 
Wszystko jednak było pod kontrolą 
i druhowie z OSP czuwali w pogo-
towiu, nie tylko pilnując smoka, ale 
i zbyt ciekawych widzów. 

Zanim jednak doszło do tak eks-
tremalnych wrażeń, publiczność 
wysłuchała koncertów Chórów 
Seniora „Relaks” i „Wrzos” i woka-
listki Dominiki Rodakowskiej, oraz 
obejrzała występ dwóch formacji 
tanecznych, trenujących pod okiem 
instruktor Lidii Żuchowskiej. 

Jedną z gwiazd festynu, z pew-
ną nutą zadumania, był zespół 
„Partita”, który wystąpił co prawda 
w połowie swojego składu (Ludmi-
ła Zamojska i Andrzej Frajndt), ale 
zdobył całość serc widowni takimi 
znanymi przebojami „z myszką”, 
jak „Mamy tylko siebie” czy „Py-
tasz mnie co ci dam” oraz wiązanką 
piosenek wojskowych.

Drugą gwiazdą wieczoru, któ-
rej fani mają nieco mniej lat niż 
fani „Partity”, był zespół „Skaner”. 
Trzeba przyznać, że jego miłośni-
cy potrafi ą wydawać z siebie dość 
wysokie dźwięki uznania. Dożyn-
ki powiatowe w Garbatce-Letni-
sku zwieńczyła wspólna zabawa 
z zespołem Nektar. Zabawa była 
doskonała i, jak to zwykle bywa w 
Garbatce-Letnisko, trwała do póź-
nych godzin nocnych.

 Jacek Lombarski

Na pierwszym planie Starostowie Dożynek Maria Maciejewska i Lucjan Zawadzak

Jedną z licznych atrakcji kulinarnych podzielili mistrzowie tej ceremonii: prezes Stowarzyszenia 
LGD Irena Bielawska, starosta Andrzej Jung i wójt Robert Kowalczyk (fot. Stowarzyszenie LGD 
„Puszcza Kozienicka”)

Występ zespołu „Systematic” uatrakcyjniał występ „Smoka”

Atrakcje dla najmłodszych

Pod estradą zebrał się tłum aż po horyzont

Starosta Andrzej Jung zawsze gotów jest wysłuchać gospodarzy Puszczy Kozienickiej – leśników

Symboliczny Sołtys z „Marylą R.” czyli Magdaleną Zawadzak z Molend

Przysłowie „Parasol noś i przy pogodzie” sprawdza się w tym roku znakomicie

Karuzele, zamki i wiele innych możliwości

Na scenie niezapomniana wspaniała „Partita”
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Święto plonów w Kowali 
z historią w tle
Mszą świętą w intencji rolników i ich rodzin oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem ks. Stanisława Fijałkowskiego – historycznej 
postaci proboszcza w Kowali, mieszkańcy gminy rozpoczęli Dożynki Gminne 2017.

W niedzielę 27 sierpnia Kowalę 
odwiedziło wielu gości. Święto plo-
nów obchodzono jak co roku uro-
czyście i radośnie. Najpierw wspól-
na modlitwa w intencji rolników 
i oddanie hołdu proboszczowi Ko-
wali, który za patriotyczną postawę 
i pomoc udzieloną powstańcom 
z 1863 roku, został przez władze 
carskie skazany na zesłanie. Dzięk-
czynną mszę świętą celebrował ks. 
Piotr Borciuch – proboszcz para-
fi i w Kowali. Poświęcił też piękne 
wieńce dożynkowe reprezentujące 
dziewięć sołectw.

Po mszy barwny korowód ruszył 
na gminny stadion, na którym do-
minowała okazała estrada, a wo-
kół ustawione były liczne stoiska 
promocyjne. Prezentowały swoje 
oferty szkoły, banki, instytucje 
oraz KRUS, ARiMR, Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego, 
Sanepid, SPZOZ w Kowali, a także 
Gmina Kowala, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej z Klubem Se-
niora i Babskim Clubem, Gmin-
ne Centrum Wolontariatu, OSP 
w Kowali, jak też liczne miejscowe 
stowarzyszenia.

Korowodowi prowadzonemu 
przez wójta gminy Kowala Tade-
usza Osińskiego i starostów doży-
nek: Agnieszkę Szydłowską z Ko-
wali Kolonii i Jana Fryszkowskiego 
z Huty Mazowszańskiej towarzy-
szył zespół „Stępocianki”. Dono-
śnie i nastrojowo brzmiała pieśń: 
„Plon niesiemy plon”.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego na scenę weszli wójt Tadeusz 
Osiński, przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Marczykowski 
oraz zastępca wójta Dariusz Bulski, 
który odczytał wspomnienia Stefa-
na Brykczyńskiego – adiutanta ko-
mendanta Ćwieka z czasów bitwy 
pod Kowalą. 21 sierpnia minęła 
154 rocznica tej zwycięskiej bitwy, 
w której powstańcy styczniowi 
pokonali wojska rosyjskie. Po od-
daniu hołdu powstańcom stycz-
niowym głos zabrał wójt Tadeusz 
Osiński, który przywitał mieszkań-
ców gminy, samorządowców i go-
ści. Byli m.in. posłowie na Sejm RP 
Anna Białkowska i Wojciech Skur-
kiewicz, Henryk Słomka członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego, 
radni Rady Powiatu Radomskiego. 
W imieniu władz samorządowych 
Kowali serdecznie podziękował 
rolnikom za ich trud.

Rolnikom listownie gratulacje 
i życzenia przesłali: Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski, 
posłanka na Sejm RP Anna Kwie-
cień i Starosta Radomski Mirosław 
Ślifi rczyk. 

Jak nakazuje dożynkowy zwy-
czaj, starostowie przekazali wójtowi 
bochen chleba upieczony z mąki, 
z tegorocznych zbiorów, a wójt 
w towarzystwie samorządowców 
Kowali dokonał obrzędu dzielenia 

się chlebem z uczestnikami doży-
nek. Temu symbolicznemu aktowi 
towarzyszył występ p. Krystyny 
Gębskiej, śpiewającej piękną pieśń 
„Chleba naszego powszedniego daj 
nam Panie”.

No i przyszedł czas na kolejną 
dożynkową tradycję: prezentację 
wieńców dożynkowych i ich ob-
śpiewywanie. Jury pod przewod-
nictwem p. Barbary Matychniak 
nagrodziło trzy spośród dziewięciu 
najładniejsze wieńce, pozostałe ho-
norując wyróżnieniem. A było co 
chwalić, bo wybór wieńców zwy-

cięskich nie był wcale łatwy. Jury 
przyznało I miejsce grupie wień-
cowej z Parznic, II Trablicom, a III 
Kotarwicom. Wyróżnienia otrzy-
mały grupy wieńcowe z Józefowa, 
Dąbrówki Zabłotniej, Kowali, Lu-
dwinowa Maliszowa i Zenonowa. 
Wieniec z Parznic będzie reprezen-
tował gminę Kowala na powiato-
wych dożynkach w Chwałowicach 
10 września br.

Jak dożynki, to i dobra zabawa. 
Publiczność gorąco oklaskiwała 
występy lokalnych zespołów folk-
lorystycznych. Wystąpili: kapela 
„Lilia” Mieczysława Zamkowskiego 
z Golędzina, zespół „Stępocianki” 
z Kowali i zespół „Niezapominajka” 
z Maliszowa. Następnie scenę opa-
nowały dzieci i młodzież szkolna 
z placówek oświatowych funkcjo-
nujących w gminie Kowala. Był też 
pokaz judo, a najmłodszych bawił 
zespół cyrkowy. 

W godzinach wieczornych na 
estradzie wystąpili zaproszeni mu-
zycy i soliści. Publiczność bawiły 
zespoły: Th e Beatlemen, „Defi s”, 
„Liza i cygańskie gwiazdy” oraz 
kabaret „Koń Polski”.

Dożynki zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

 Opracowanie: Hanna Jacobi

Uczestników dożynek przywitał wójt gminy 
Kowala Tadeusz Osiński

Złożenie wieńca pod pomnikiem ks. St. Fijałkowskiego

Pięknie prezentowały się wieńce dożynkowe

W mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy w strojach ludowych

Korowód dożynkowy prowadzili: wójt Kowali i starostowie dożynek: Agnieszka Szydłowska 
i Jan Fryszkowski

Nagrodzone twórczynie wieńców dożynkowych z gośćmi i gospodarzami dożynek

Na estradzie prezentowały się lokalne zespoły folklorystyczne

Tłumy mieszkańców gminy oraz przyjezdnych gości oklaskiwało wieczorne występy zaproszonych artystów
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Atrakcją dożynek był konkurs zorganizowany przez gości: siatkarzy Cerrad Czarni Radom Stoiska kół gospodyń wiejskich nęciły pysznymi potrawami regionalnymi. Na zdjęciu panie z Polan

Dożynki 
z lokalnym 
akcentem

Mieszkańcom gminy Wierzbica, którzy w niedzielę 3 września obchodzili Święto Plonów nie 
dopisała pogoda – było chłodno i dżdżysto, ale dopisały humory i dożynki przebiegły w świetnej 
atmosferze. Pachniało pysznym żurem, na estradzie brzmiały ludowe pieśni i żartobliwe przy-
śpiewki, a wystawa dożynkowych wieńców budziła niekłamany podziw.

Święto plonów mieszkańcy gmi-
ny rozpoczęli tradycyjnie od wspól-
nej modlitwy na mszy dziękczynnej 
za udane plony. Mszę celebrował 
i dokonał poświęcenia dożynko-
wych wieńców ks. dr Dariusz Fry-
drych.

Po mszy grupy wieńcowe, 
mieszkańcy i goście, w dostojnej 
asyście pocztów sztandarowych 
jednostek OSP wyruszyli na plac 
koło stadionu, gdzie już czekały 
stoiska z regionalnymi potrawami, 
przygotowane przez koła gospo-
dyń wiejskich z Wierzbicy, Polan, 
Łączan oraz „Ługowianki”. Panie 
serwowały pierogi, krokiety, polski 
żur, chleb ze smalcem i ogórkiem, 
a także pyszne wypieki domowe.

Uczestników powitali: wójt gmi-
ny Wierzbica Zdzisław Dulias 
i przewodniczący Rady Gminy Józef 
Kwiatkowski. Rolnikom i ich rodzi-
nom życzyli zdrowia, dobrych plonów 
w przyszłości. Wyrazili wielki szacunek 
dla pracy rolników. Wójt przypomniał 
zrealizowane w gminie liczne inwe-
stycje drogowe, ze środków własnych 
i zewnętrznych oraz fakt wykonania 
remontu budynku Urzędu Gminy.

 Gratulacje i podziękowania za 
tegoroczne wyniki w gminie, na 
ręce wójta Wierzbicy złożyli: Rafał 
Rajkowski członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego i Miro-
sław Ślifi rczyk Starosta Radomski. 
Wójt Zdzisław Dulias podziękował 
Zarządowi Województwa Mazo-

wieckiego i Staroście Radomskie-
mu za wspieranie ważnych inwe-
stycji na terenie gminy.

Dożynki były okazją do uhono-
rowania Medalem „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego” osób, dzia-
łających na rzecz rozwoju powiatu.

Niewątpliwą atrakcją był udział 
w dożynkach siatkarzy Cerrad Czar-
ni Radom – klubu, z którym gmina 
Wierzbica realizuje Program Partner-
stwa Regionalnego. Zorganizowali oni 
dla publiczności quiz o siatkówce.

Przez kilka godzin publiczność 
bawiły lokalne zespoły śpiewacze 
kół gospodyń wiejskich z Dąbrów-
ki Warszawskiej, Łączan, Pomorzan, 
Rudy Wielkiej, Rzeczkowa, Zalesic 
i Wierzbicy. Spektakl o pracy rolnika 

W dożynkach uczestniczyli m.in.: Rafał Rajkowski członek Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego, Mirosław Ślifi rczyk Starosta Radomski, Waldemar Trelka radny Rady Powiatu, księża, 
pracownicy powiatowych i gminnych jednostek samorządowych, radni gminy, sołtysi, przedsta-
wiciele instytucji wspierających rolnictwo, samorządowcy zaprzyjaźnionych gmin

Piękne wieńce dożynkowe zaprezentowały sołectwa: Ruda Wielka, Dąbrówka Warszawska, Zalesice, Za-
lesice Kolonia, Rzeczków, Polany, Pomorzany, Łączany, Stanisławów, Ługowianki i Wierzbica oraz Betania

Uczestników święta plonów powitali: wójt gminy Wierzbica Zdzisław Dulias i przewodniczący 
Rady Gminy Józef Kwiatkowski.

zaprezentował zespół Wierzbiczan-
ki, działający przy świetlicy środo-
wiskowej Betania. Występujących 
nagrodzono gorącymi oklaskami.

Najmłodsi uczestnicy dożynek 
obejrzeli specjalny program „Ma-
skotki” i bawili się na wesołym 
miasteczku.

Wieczór dożynkowy w Wierz-
bicy zdominowała muzyka do 
tańca i zabawy. Wystąpiły zespoły: 
D-BOMB, Master Team, Boney M 
Imitation i Raven Band.

Organizatorami Gminnych Do-
żynek 2017 w Wierzbicy była Gmina 
Wierzbica i Gminny Ośrodek Kultury.

 Opracowanie: Hanna Jacobi

Obrzędu dzielenia się chlebem dokonali wójt Zdzisław Dulias i przew. RG Józef Kwiatkowski

Starostowie dożynek: Katarzyna Wójcicka 
– sołtys wsi Pomorzany i Krzysztof Kosela – 
hodowca i sportowiec przekazali symboliczny 
bochen chleba na ręce gospodarzy gminy: 
wójta i przewodniczącego RG

Starosta Radomski wręczył Medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. Otrzymali je sołtysi: 
Kazimierz Czyż i Stanisław Rafalski oraz Ryszard Dyczkowski Prezes GKS „Orzeł” Wierzbica – 
klubu, który w tym roku obchodził jubileusz 65-lecia działalności

Występy kół gospodyń wiejskich zainaugurowały panie z Wierzbicy

Widowisko na temat święta plonów przedstawiły dzieci ze świetlicy środowiskowej Betania
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Stawiamy na jakość,
profesjonalizm 
i zadowolenie!

Łączymy wiedzę i doświadczenie naszej kadry z po trze -
ba mi na szych Pa cjen tów. Le czy my kom plek so wo i od -
po wie dzial nie, na szą my ślą prze wod nia jest: DO BRO
PA CJEN TA 

Ja ko zes pół spe cja li stów z róż nych dzie dzin me dycz nych
pa trzy my na prob lem zdro wot ny Pa cjen ta z wie lu kie run -
ków i per spek tyw – na tej pod sta wie pla nu je my i re a li zu -
je my usta lo ne przez nas pla ny le cze nia i te ra pię dla
Pa cjen ta.

Wśród ka dry OR TO-LI VE są spe cja li ści m.in. z dzie dzi ny
sto ma to lo gii, or to don cji i ne u ro chi rur gii, im plan to lo gii
i pro te ty ki.

Do dat ko wo ofe ru je my usłu gi lecz ni cze z za kre su me dy cy -
ny este tycz nej, oto la ryn go lo gii, lo go pe dii i fi zjo te ra pii. 

Wszy scy na si spe cja li ści sta le pod no szą swo je kwa li fi -
ka cje, bio rąc udział w licz nych kur sach i szko le niach
w Pol sce i za gra ni cą.

Le cze nie na szych Pa cjen tów opie ra my nie tyl ko na wie -
dzy i do świad cze niu zes po łu le ka rzy i te ra pe u tów, ale tak -
że na do kład nej dia gno sty ce ob ra zo wej.

W na szej pla ców ce dys po nu je my no wo cześ nie wy po sa -
żo ną pra cow nią ra dio lo gicz ną, w któ rej wy ko nu je my cyf -
ro we zdję cia RTG oraz ba da nia to mo gra ficz ne CBCT.
Do bro Pa cjen ta to dla nas prio ry tet.

Zapraszamy:
Orto-Live Prywatna Praktyka 

Lekarsko- Dentystyczna 
ORTODONCJA 

lek. Stom. Małgorzata Janik- Podgórska 
Ul. Lekarska 2 A, 26-200 Radom 

Tel: +48 602 660 944, lub + 48 532 004 781 
www.Ortolive.pl

NABÓR WCIĄŻ TRWA

ZGŁOŚ KANDYDATA 
DO NAGRODY MARSZAŁKA

Już po raz osiemnasty 
samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego 
nagrodzi osoby i orga-
nizacje aktywnie dzia-
łające na rzecz rozwoju 
i promocji Mazowsza. 
Szukamy społeczników, 
artystów, twórców lu-
dowych, a także orga-
nizacji – wszystkich 
tych, którzy rozsławiają 
naszą „małą ojczyznę” 
w kraju i na świecie.

Nagroda Marszałka Województwa 
Mazowieckiego jest jednym z najbar-
dziej prestiżowych wyróżnień na Ma-
zowszu. Do tej pory marszałek Adam 
Struzik nagrodził już ponad 160 osób. 
Wśród nich znaleźli się m.in. ks. Jan 
Twardowski, Maja Komorowska, Je-
rzy Janicki czy Sława Przybylska-
-Krzyżanowska. Już wkrótce do 
tego zaszczytnego grona dołączy 
10 kolejnych laureatów.

Nie czekajcie! Jeżeli w Wa-
szej gminie, powiecie czy mie-
ście są ludzie aktywni, którzy 
poza swoimi obowiązkami za-
wodowymi, robią wiele dla na-
szej mazowieckiej wspólnoty 
– pokażmy im, że zauważamy 
i doceniamy ich działania. 

Jak zgłosić kandydaturę?
Kandydatów mogą zgłaszać 

samorządy gmin i powiatów 
województwa mazowieckiego, 
komisje sejmiku województwa 
mazowieckiego, stowarzysze-
nia, a także fundacje społeczno-
-kulturalne i naukowe działające 
na terenie całego województwa. 
Zgłoszenia można składać osobi-
ście lub wysłać pocztą na adres: 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie, 
Departament Kultury, Promocji 
i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 
Warszawa. Kandydatów do na-
grody można zgłaszać jeszcze 
do 15 września br.

Spośród nominowanych ka-
pituła konkursu wyłoni 10 laure-
atów, którym wręczy pamiątkową 
statuetkę oraz nagrodę w wyso-
kości 10 tys. zł.

Regulamin oraz formularz kon-
kursowy dostępne są na stronach 
internetowych
www.nagroda.mazovia.pl 
oraz www.mazovia.pl
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 Zdają się mówić prowadzący uroczystości Dnia Energetyka w kozienickim 
amfi teatrze – Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski do zaproszonych na scenę: 
Krzysztofa Figata prezesa ENEA Wytwarzanie, Mirosława Kowalika – prezesa 
ENEA, Jana Mazurkiewicza – zastępcy prezesa ENEA Wytwarzanie i Mariusza 
Prawdy przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach. Zaczęli! 

 Wójt gminy Garbatka-Letnisko (z prawej) przy dzieleniu się dożynko-
wym chlebem wymienia poglądy z radnym sejmiku Leszkiem Przybytniakiem 
i wicemarszałkiem Mazowsza Rafałem Rajkowskim. Czyżby zamierzał pójść 
w ich ślady?

 Wiemy to na pewno, że wójt gminy Kowala Tadeusz 
Osiński nie zwykł kryć się za plecami kobiet. Paniom 
widocznym na zdjęciu oddał pierwszeństwo, bowiem są 
laureatkami konkursu na dożynkowy wieniec i na miejsce 
w pierwszym szeregu godnie zasłużyły. Uśmiech na twarzy 
wójta potwierdza, że jest dumny i zadowolony z przebiegu 
święta plonów w jego gminie. A zdobywca pierwszej lokaty 
– wieniec z Parznic – będzie reprezentował gminę Kowala 
na powiatowych dożynkach w Chwałowicach.

 Wieniec wyczarowany z prosa, lnu, 
runa leśnego, barwinku i zatrawianu 
przez członkinie Zespołu Ludowego 
„Chomentowianki” został uznany 
za najpiękniejszy spośród 80 innych 
dostarczonych do oceny przez wyko-
nawców z 34 powiatów na Dożynki 
Województwa Mazowieckiego w Sie-
rakowie. Czy będziemy go podziwiać 
10 września na Dożynkach Powiato-
wo-Gminnych w Chwałowicach? 

 Starosta zwoleński Waldemar 
Urbański (w środku) z zastępcą 
burmistrza Zwolenia Włodzi-
mierzem Kabusem i wójtem 
gminy Przyłęk Marianem Kuś 
(z prawej) podczas krótkiej przerwy 
w realizacji napiętego programu 
dożynek powiatowych w Zwole-
niu.wo-Gminnych w Chwałowi-
cach? 

 …to dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie 
Aldona Trzeciak i wójt gminy Wolanów Adam Gibała, jako wyraz podzięko-
wania rodziców przedszkolaków w dniu uroczystego otwarcia nowej i super-
nowocześnie wyposażonej placówki edukacyjnej, w której dzieci rozpoczynają 
swoją drogę do sukcesu. Więcej na str.  3.

 Wójt gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, będąc gospodarzem dożynek 
w swojej gminie, miał baczenie na wszystko, o czym mogliśmy się naocznie 
przekonać. Dożynki, mimo nie najlepszej pogody, przebiegały wzorowo. Jak 
widać pomagały w sprawnej organizacji dyskretne, „na ucho”, konsultacje 
z panią sekretarz gminy Renatą Leśniewską. Nie od dziś wiadomo, że kom-
petentny sekretarz gminy to dobry doradca gminnego włodarza.

 Poseł Robert Mordak z Klubu 
Kukiz 15 (z prawej) podczas roz-
mowy z wiceprezesem Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej Kazimierzem 
Szubińskim i przewodniczącym 
jej Rady Powiatowej w Zwoleniu 
Władysławem Piorunem. Do po-
gawędki doszło przed stoiskiem 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych podczas Zwo-
leńskiego Festiwalu Chleba.

 Starosta kozienicki Andrzej Jung 
i poseł Andrzej Kosztowniak dzielą 
się chlebem na dożynkach powiato-
wo– gminnych w Garbatce-Letnisko, 
a przy okazji rozmawiają, jak Andrzej 
z Andrzejem.

Panowie, zaczynamy...

Dożynkowe 
pogawędki...

Jak Andrzej 
z Andrzejem

Czyżby?

Dumny wójt

Dożynkowi 
druhowie...

Obdarowani kwiatami...

Może być „na ucho”...

Chomentowianki 
laureatkami 
Mazowsza!


