
n
r
  9

0
 
•
 
R

A
D

O
M

 
•
 1

0.
 IX

. 2
01

5

g
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

  XVII Radomskie 
Święto Chleba   2

 Lewiczyńskie dożynki   5

 Festiwal im. B. Klimczuka   7

 Zwoleński 
Festiwal Chleba   8-9

 Po(d)glądy  12

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
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Kronikarze strażaccy na topie
W Dąbrówce Podłężnej spotkali się strażacy-ochotnicy, prowa-
dzący kroniki swoich jednostek. V Powiatowy Konkurs Kronik, 
Relacji i Opracowań z „Dziejów OSP”, którego organizatorem 
był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Radomiu, Gmina 
Zakrzew i Komenda Miejska PSP w Radomiu, zgromadził 
w miejscowym Muzeum Pożarnictwa 40 kronikarzy i druhów 
zamierzających podjąć się tego zadania.

Wójt gminy Zakrzew, Sławomir 
Białkowski, dokonując otwarcia 
uroczystości, powitał zaproszonych 
gości: Zbigniewa Gołąbka Wicepre-
zesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego, Artura Dąbrowskiego Prezes 
WFOŚiGW w Warszawie, Stanisła-
wa Brzózkę Dyrektora Klubu Par-
lamentarnego PSL, Leszka Margasa 
Wicestarostę Radomskiego, bryg. 
Pawła Frysztaka Komendanta 
Miejskiego PSP w Radomiu, Ilonę 
Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi 
Radomskiej i innych.

Andrzej Żytnicki, kustosz Mu-
zeum Wsi Radomskiej, wygłosił 
prelekcję pt. „Rola kronik w doku-
mentowaniu działalności OSP”.

Z protokołu jury przedstawio-
nego przez Prezesa Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Radomiu, 
dh Andrzeja Szczycha, wynika, że 
laureatami konkursu są: 1. OSP Ce-
rekiew (kronikarz dh Elżbieta Ma-
lecińska), 2.OSP Gózd (kronikarz 
dh Agata Tkaczyk), 3. OSP Jedlnia 
Letnisko (kronikarz dh Jakub Wach-
nicki). Laureatem nagrody „Złote 
Pióro” Starosty Radomskiego został 
dh Andrzej Pasternak, autor mono-
grafi i „Kronika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kotlarce”.

Dh Szczych przypomniał, że 
najstarsze kroniki powstały jeszcze 
w czasach zaborów. Radny Sejmi-
ku Woj. Mazowieckiego, a zarazem 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew 
Gołąbek pogratulował kronikarzom 
dotychczasowych osiągnięć, życząc 
sukcesu w eliminacjach wojewódz-
kich i centralnych.

Atrakcją były pokazy bojowe 
sikawek konnych z jednostek OSP 
Borkowice i OSP Wyśmierzyce. Stra-
żacy ubrani w mundury z minionej 
epoki, w złotych kaskach, posługu-

jący się historycznym sprzętem, 
konnymi sikawkami „oczarowa-
li” uczestników pikniku straża-
ckiego. Umiejętności strażackie 
pokazały także dzieci, pokonując 
strażacki tor przeszkód.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się wystawy kolekcjonerów: 
Piotra Zegarskiego prezentującego 
około 300 modeli sprzętu i straża-
ckich samochodów wykonanych 
z papieru. Własne zbiory zapre-
zentowali też: Mieczysław Janiec, 
Marek Sztylko, Edward Pokrzyw-
ka, Michał Zwierz I Kazimierz Pa-
ciorek. Piknik strażacki zakończył 
pokaz musztry paradnej w wyko-
naniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Miasta Zwolenia.

31 sierpnia na XXII Przeglą-
dzie Kronik Województwa Ma-
zowieckiego w Płocku kronika 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cerekwi (gmina Zakrzew) 
została nominowana do repre-
zentowania Województwa Ma-
zowieckiego w Eliminacjach 
Ogólnopolskich. Odbędą się one 
w Kazimierzu Dolnym w dniach 
11–13 września.

 /A.S./Uczestnicy spotkania w Dąbrówce Podłężnej z zainteresowaniem przeglądają kroniki OSP uczestniczące w konkursie

Rozstrzygniecie konkursu wojewódzkiego nastąpiło w płockim muzeum z udziałem 
dh Antoniego Tarczyńskiego Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie (pierwszy z lewej)
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XVII Radomskie Święto Chleba

Zapamiętaj to przysłowie:
żytni chleb to twoje zdrowie
Młode pokolenie jako ciekawostkę przyjmuje opowieści o tym, że dawniej Polacy zjadali (po poca-
łowaniu) podniesioną z ziemi kruszynę chleba, która nieopatrznie wypadła im z rąk. Premier Ewa 
Kopacz rozpoczęła krótkie wystąpienie w Muzeum Wsi Radomskiej, na uroczystości XVII Radom-
skiego Święta Chleba, od podkreślenia potrzeby podtrzymywania szacunku dla chleba, tak mocno 
ugruntowanego w polskiej tradycji kulturowej. Przykładem jest m.in. zwyczaj podawania nowo-
żeńcom przez rodziców chleba i soli do pocałowania, by im ich nie brakowało po założeniu nowej 
rodziny. Podobnie symboliczne znaczenie ma dożynkowe dzielenie się chlebem.

Ewa Kopacz uczestniczy 
w radomskiej uroczystości od lat. 
Przyjechała również w niedzielę, 
6 września, by podziękować rol-
nikom, młynarzom i piekarzom 
oraz pogratulować inicjatorom 
dorocznych spotkań z udziałem 
kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Dzię-
kowała więc imiennie Jarosławowi 
Gajdzie, Prezesowi Cechu Piekarzy 
w Radomiu (przewodniczy komite-
towi organizacyjnemu od początku 
czyli 1999r.) i Ilonie Jaroszek dy-
rektorowi Muzeum Wsi Radom-
skiej za dobre wywiązywania się 
w ostatnich latach z roli gospoda-
rza oraz władzom samorządowym 
Radomia. 

Organizatorzy zasłużenie od-
wzajemnili się. Kapituła Fundacji 
na Rzecz Wspierania i Promocji 
Piekarstwa i Cukiernictwa, której 
prezesuje Jarosław Gajda, wyróżni-
ła premier Ewę Kopacz wręczając 
jej „Statuetkę Klucze św. Kazimie-
rza”, Patrona Radomia. To cenne 
wyróżnienie otrzymali również 
K.W.S. Żabczyńscy Młyny Zbożo-
we. Uhonorowali także podzięko-
waniami na piśmie grupę sponso-
rów za ich życzliwy stosunek oraz 
wsparcie organizacyjne i fi nansowe. 
Podziękowania podpisali i wręcza-
li: Radosław Witkowski Prezydent 
Radomia, Jarosław Gajda Starszy 
Cechu Piekarzy w Radomiu i dy-
rektor Ilona Jaroszek.

Pani premier zwiedzała stoiska 
wystawiane przez piekarzy oraz 
innych producentów żywności 
m.in. Cechu Piekarzy w Radomiu, 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych, któremu preze-
suje zamieszkały w Bartodziejach 
(powiat zwoleński) Stanisław Kac-
perczyk i Gospodarstwa Rolnego 
Wojciecha i Elżbiety Pysiaków ze 
Zdziechowa, a następnie uczest-
niczyła w Dożynkach Gminy Za-
krzew w Taczowie.

Uroczystości w amfi teatrze za-
początkowała msza św. celebro-
wana wraz z innymi księżmi przez 
ks. Edwarda Poniewierskiego, Kan-
clerza Kurii Diecezji Radomskiej. 
Po krótkim przerywniku artystycz-
nym w wykonaniu „Radomskich 
muzykantów”, rozpoczęła się uro-
czysta część ofi cjalna XVII Radom-
skiego Święta Chleba. Po powitaniu 
licznie przybyłych gości zabrali głos 
Leszek Ruszczyk Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego 
i Radosław Witkowski Prezydent 
Radomia, gratulując organizatorom 
ciekawej inicjatywy promującej Ra-
dom na Mazowszu i w kraju.

Jarosław Gajda, jako główny 
organizator, w lekkiej, żartobliwej 

formie dowodził, że na własnym 
przykładzie przekonał się, że polski 
chleb żytni nie tuczy lecz odchudza, 
zapewniając przy tym organizmo-
wi potrzebne składniki odżywcze. 
Dlatego hasło festynu autorstwa 
Marka Mioduszewskiego pn. „Za-
pamiętaj to przysłowie, chleb żyt-
ni to samo zdrowie”, adresowane 
także do młodzieży szkolnej, po-
parli czynnie radomscy piekarze. 
W ramach prowadzonej od wrześ-
nia ogólnopolskiej kampanii spo-
łecznej pn. „Dieta kanapkowa 
smaczna i zdrowa” odbyli w szko-
łach dziesiątki spotkań. Autorem 
pomysłu, w tym wydania folderu 
upowszechniającego w szkołach 
całego kraju żytnie kanapki jest 
właśnie Jarosław Gajda, z praktyki 
piekarz, lecz z wykształcenia psy-
cholog. W zespole redakcyjnym 
– także nazwiska innych radom-

skich piekarzy lub ludzi wspierają-
cych ich inicjatywy m.in.: Tadeusza 
Fogla, Pawła Pastuszki i Artura Pi-
łata. Wsparcia fi nansowego udziela 
inicjatorom wypieku chleba żytnie-
go na zakwasie Fundusz Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożo-
wych. Jarosław Gajda przekonywał, 
że piekarze stanowią ostatni człon 
w procesie produkcji chleba żytnie-
go na naturalnym zakwasie. Dobry 
zakwas nadaje chlebowi smak. 
O jakości mąki decydują młynarze. 
O ziarnie – rolnicy. – Jest wśród nas 
Stanisław Kacperczyk, prezes zarzą-
du Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych – informował 
Jarosław Gajda. 

Tuż przed przerwą ogłoszono 
wyniki konkursu na tradycyj-
ny wieniec dożynkowy. Spośród 
17 wieńców, I nagroda przypadła 
wykonanemu przez panie z Koła 

Uczestnicy XVII Święta Chleba podczas uroczystości w amfi teatrze Muzeum Wsi Radomskiej

znajdującej się obok małej scenie 
popisywały się kapele i miłośnicy 
szybkich tańców. Odbywały się roz-
mowy z cyklu: „Pan Kanapka pod-
powiada co się zdrowo jada”. A po 
nich konkursy, m.in. dla dzieci oraz 
główny pn. „Mój przepis na chleb”. 
Jury pod przewodnictwem Pawła 
Pastuszko przyznało trzy nagrody 
i kilka wyróżnień. Nagrody otrzy-
mali: Rafał Tomala, Michał Bog-
dański i Andrzej Luśnia. 

Przez wiele godzin po terenie 
Muzeum Wsi Radomskiej prze-
mieszczało się tysiące uczestników 
Święta Chleba, przyglądając się po-
kazom, podziwiając pomysłowość 
i zawartość dziesiątków stoisk, 
smakując i kupując. Przygrywały 
kapele. W amfi teatrze popisywali 
się rano ,,Radomscy Muzykanci”. 
Na małej scenie do godzin wie-
czornych zachęcał do tańca zespół 
Adama Struga. Przed stoiskiem 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych nawet po godzi-
nie 18. spontanicznie przygrywała 
kapela Zdzisława Kwapińskiego. Co 
się w niedzielę działo, można wy-
razić lakonicznie słowami: tłum-
nie, gwarno, radośnie i… trochę 
mokrawo. Deszczyk był bardzo 
potrzebny. Rozpoczął się przecież 
czas jesiennego siewu ozimin – żyta 
i pszenicy. Ich ziarna muszą wzejść 
szybko i przed mrozami dobrze się 
zakorzenić. Od tego zależy, w jakim 
nastroju będziemy uczestniczyć za 
rok w XVIII Radomskim Święcie 
Chleba. 

 Mieczysław Kaca
Foto: Adam Dziedzic i M.K.

KGW, członkinie zespołu „Cho-
mentowianki” z Chomentowa 
(gmina Skaryszew). II nagrodę 
otrzymały członkinie Koła KGW 
z Zalesic (gmina Wierzbica) a III 
– Zespół ,,Łaguszowianki” z Łagu-
szowa (gmina Przyłęk). Było też 
kilka wyróżnień.

Po wręczeniu nagród estradą 
zapełnionego widzami amfi teatru 
zawładnął na dwie godziny Zespół 
Pieśni i Tańca ,,Warszawianka”. 

W namiocie Cechu Piekarzy 
w Radomiu swoje kulinarne umie-
jętności prezentowa polska Ma-
sterChef Beata Śmiechowska. Na 

Premier Ewa Kopacz wyróżniona Statuetką Klucza św. Kazimierza i uhonorowana kwiatami przez 
Kapitułę Fundacji na Rzecz Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa wśród członków jej kierownictwa

Organizatorzy i fundatorzy nagród w konkursie „Mój przepis na chleb” z jego laureatami

Młodzi miłośnicy ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa” 
z upominkami wręczonymi im przez jej pomysłodawcę Jarosława Gajdę
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Dożynki Powiatowo-Gminne  Wieniawa 2015

Podziękowali rolnikom
W tym roku gospodarzem święta plonów w powiecie przysuskim była Wieniawa. 
Uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę 30 sierpnia i rozpoczęto je mszą świętą 
w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, celebrowaną przez biskupa Adama Odzimka 
i proboszcza parafi i ks. Sylwestra Jaśkiewicza. Dziękowano Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb. 
Dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę.

– Bóg zapłać Wam za każdy ka-
wałek chleba. Bóg zapłać! Dzięku-
ję Wam, że mogę dziś być z Wami 
– powiedział do mieszkańców gmin 
powiatu przysuskiego ks. bp Adam 
Odzimek, celebrujący mszę świętą 
podczas uroczystości Powiatowo – 
Gminnych Dożynek w Wieniawie.

 W mszy uczestniczyły poczty 
sztandarowe Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, szkół i organizacji 
pozarządowych. Oprawę muzycz-
ną korowodowi z dożynkowymi 
wieńcami zapewniła Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox 
Cordium. Na powiatowe święto 
plonów do Wieniawy przybyli eu-
roposeł Zbigniew Kuźmiuk i re-
prezentujący posłów na Sejm RP: 
Marka Suskiego – Andrzej Kosz-
towniak, Dariusza Bąka – Michał 
Pruś, dyrektor biura poselskiego, 
a także przedstawiciele samorzą-
dowych władz wszystkich gmin 
powiatu przysuskiego i powiatów 
ościennych. Tłumnie dożynki 
świętowali mieszkańcy, a rolę go-
spodarzy pełnili Starosta Powiatu 
Przysuskiego Marian Niemirski 
i Wójt Gminy Wieniawa Krzysztof 
Sobczak. Starostami dożynek byli 
Elżbieta Ślizak z miejscowości Żu-
ków i Tadeusz Kosiec z miejscowo-
ści Kaleń. Pięknie wykonane wieńce 
dożynkowe zaprezentowało 17 so-
łectw i gmina Przysucha. Były one 
szczególnym symbolem tegorocz-
nych zbiorów. Po mszy barwny ko-
rowód prowadzony przez starostów 
i gospodarzy dożynek, przy dźwię-
kach orkiestry ruszył ulicą Kaszta-
nową na stadion gminny. Tam na 
dożynkowych gości czekały liczne 
atrakcje. Poszczególne gminy i sołe-
ctwa przygotowały stoiska z regio-
nalnymi potrawami. Częstowano 
pierogami, kapustą z grochem, po-
trawami na bazie papryki, były też 
pieczone mięsa i smakowite wypie-

ki domowe oraz tradycyjny smalec 
i kiszone ogórki. Oczywiście nie 
zabrakło najważniejszej z potraw 
– pachnącego chleba upieczonego 
ze zbóż, z tegorocznych zbiorów. 
Obrzędu dzielenia chlebem doko-
nali Starosta Przysuski Marian Nie-
mirski i Wójt Wieniawy Krzysztof 
Sobczak. Przybyłych na Powiato-
wo – Gminne Dożynki, Wieniawa 
powitała na ludowo. Zaśpiewały 
między innymi: Dziecięcy Zespół 
Ludowy z miejscowej szkoły, panie 
z zespołów śpiewaczych z Wienia-
wy i Skrzynna, a wszystkim zagrała 
Kapela Jana Wochniaka.

Stadion w Wieniawie odwiedziły 
tego dnia tłumy mieszkańców. Po 
występach zespołów ludowych za-
grały zespoły Systematic, Th e Post-
man, a gwiazdą wieczoru był zespół 
Brathanki.

Dożynki Powiatowo-Gminne 
w Wieniawie były okazją do wspól-
nej zabawy, ale też do zaprezento-
wania dorobku rolników, nagrodze-
nia ich trudu, do oceny i refl eksji na 
temat tegorocznych zbiorów.

Podczas uroczystości zasłużeni 
rolnicy i producenci żywności zo-
stali uhonorowani odznaczeniami 
i dyplomami uznania. Honorowe 
odznaki „Zasłużony dla Rolni-
ctwa”, przyznane przez Ministra 

Uczestników dożynek powitali Starosta Przysuski Marian Niemirski i Wójt Gminy Wieniawa 
Krzysztof Sobczak

Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzy-
mali: Małgorzata Olak z gm. Ru-
sinów, Waldemar Janczara z gm. 
Potworów, Danuta Jaworska z gm. 
Odrzywół, Radosław Stachecki 
z gm. Gielniów i Elżbieta Ślizak 
z gm. Wieniawa. Pamiątkowe dy-
plomy uznania otrzymali: Michał 
Hadas, Tadeusz Kosiec, Elżbieta Śli-
zak oraz Monika i Tomasz Bankie-
wiczowie z gm. Wieniawa, Grzegorz 
Dębowski z gm. Borkowice, Michał 
Kołsut z gm. Przysucha, Marcin 
Stańczyk z gm. Klwów.

– To były i są najtrudniejsze 
żniwa. Susza, gradobicie i nawał-
nice dotknęły wiele gospodarstw 
na terenie powiatu przysuskiego 
– mówili do zebranych Staro-
sta Przysuski Marian Niemirski 
i Wójt Gminy Wieniawa Krzysztof 
Sobczak. Podkreślili, że polska wieś 
dąży do osiągnięcia europejskich 
standardów. Dzieje się tak głównie 
dzięki wysiłkowi i konsekwencji 
rolników oraz tradycji, która każe 
im szanować ziemię. – Zasłużyliście 
z nawiązką na świętowanie. Za wasz 
trud przy tegorocznych zbiorach, za 
wysiłek waszych rodzin, w imieniu 
władz powiatu przysuskiego ser-
decznie dziękuję – powiedział Sta-
rosta Przysuski. 

 Tekst i zdjęcia Hanna Jacobi

Poświęcenia plonów dokonał ks. bp Adam Odzimek

Obrzędu dzielenia chlebem dokonali Starosta Przysuski Marian Niemirski i Wójt Wieniawy 
Krzysztof Sobczak

Na dożynki do Wieniawy licznie przybyli goście i mieszkańcy

Dożynkowy korowód poprowadzili starostowie i gospodarze dożynek

Na ludowo i z przytupem zagrała Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy

Stoiska wystawiennicze przyciągały smakołykami kuchni regionalnej
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Liczenie strat, 
w oczekiwaniu na deszcze

Fala upałów odcisnęła swoje piętno na uprawach. Skutki suszy pogłębiają się. Do 18 sierpnia 
powołano ponad 700 komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę, ale 
także burze. Komisje te działają w 629 gminach, liczba ich zwiększa się. Wstępnie szacuje się, 
że problem dotyczy 83 tys. gospodarstw rolnych. Susza objęła już powierzchnię ponad 800 tys. 
ha. A szkody z jej powodu oszacowano wstępnie na 550 mln zł (choć są też opinie, że sięgają 
1,5 mld zł). Dodajmy, że zaledwie 86 rolników – na 1,3 mln objętych obowiązkiem ubezpie-
czenia upraw – wykupiło polisy.

W województwie mazowieckim 
dotkniętych suszą jest blisko 30 tys. 
gospodarstw. Problem jest przede 
wszystkim ze zbożami jarymi, 
w których ubytki wynoszą nawet do 
ok. 50 proc. upraw. 
 Czy takie straty nie oznaczają po pro-

stu klęski żywiołowej? Pytamy Leszka 
Przybytniaka, przewodniczącego Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego.

– Taki sygnał powinien wyjść 
z Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach. 
Następnie potrzebne są oceny lo-
kalnych komisji, które szacują stra-
ty. Informacje te, za pośrednictwem 
wojewodów, trafiają do resortu 
rolnictwa, który z kolei przedsta-
wia sytuację na posiedzeniu Rady 
Ministrów i dopiero rząd decydu-
je o ogłoszeniu klęski żywiołowej. 
Muszę jednak dodać, że formalne 
wprowadzenie stanu klęski żywio-
łowej może wypłynąć na przesu-
nięcie nawet o pół roku terminu 
wyborów parlamentarnych.
 Wprowadzenie stanu klęski żywio-

łowej byłoby jednak dla rolników roz-
wiązaniem bardzo korzystnym... 

– Oczywiście. Oznaczałoby, że 
rolnicy mieliby prawo do zwolnień 
z różnych podatków, przesunięcia 
spłat kredytów czy nawet możli-
wość niewywiązania się z kontrak-
tów. Pominę już takie formy pomo-
cy, jak dostępność m.in.: kredytów 
preferencyjnych na wznowienie 
produkcji, odroczenie terminu 
płatności składek w KRUS, czy ulgi 
w podatku rolnym oraz wsparcie 
oferowane przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wiem, że Ministerstwo Rolnictwa 
będzie się starało uruchomić po-
moc socjalną w postaci dopłat do 
hektara dla tych rolników, których 
gospodarstwa odnotowały straty 

powyżej 30 proc. średniej produk-
cji z trzech ostatnich lat. 25 sierpnia 
rząd rozpatrzył bowiem projekt pa-
kietu pomocowego: rodziny rolni-
cze dotknięte suszą mają otrzymać 
pomoc socjalną w wysokości 1 tys. 
zł na gospodarstwo, a powyżej 5 ha 
– 2 tys. zł. Zaplanowano też rekom-
pensaty za utracone dochody – do 
każdego hektara użytków rolnych, 
objętego suszą, przewidywana jest 
ryczałtowa pomoc według stawki 
na 1 ha. Wysokość tej stawki będzie 
ustalona po zbilansowaniu liczby 
hektarów objętych klęską suszy. 
Dodatkowo resort wystąpił do Ko-
misji Europejskiej z programem 
w sprawie pomocy dla producen-
tów bydła mlecznego i wołowiny ze 
względu na ubytki pasz. 
 Czego dziś rolnicy potrzebują naj-

bardziej? 
– Konkretnej pomocy, czyli pie-

niędzy. Susza z pewnością spowo-
duje, że dochody gospodarstw będą 
minimalne (jeżeli w ogóle wyjdą na 
plus). Tymczasem za chwilę trzeba 
będzie posadzić i zasiać następne 
uprawy, aby w przyszłym roku nie 
zabrakło żywności. Naszym zda-
niem – mówię o rolnikach zrze-
szonych w PSL – zamiast tracić od 
100 do 130 mln zł na organizację 
wrześniowego referendum, można 
te pieniądze przeznaczyć na pomoc 
dla poszkodowanych rolników.
 Czy susza oznacza automatycznie 

wyższe ceny? 
– Chyba większy wpływ ma to, 

co dzieje się na europejskich i świa-
towych rynkach. Ucierpiały jednak 
niektóre uprawy warzywne (cebu-
la, kalafi or, marchew i ziemniaki), 
a wśród owoców maliny. Straty 
w mniejszym stopniu dotyczyć 
będą owoców, jak choćby jabłek. 
Na rosnące ceny w pewnym stop-
niu może mieć wpływ również 
zwiększone zagrożenie pożarowe 

oraz niebezpieczeństwo przesu-
nięcia w czasie jesiennych prac 
polowych, zwłaszcza na glebach 
ciężkich i gliniastych.
 Rolnicy alarmują, że znacznie 

niższe będą zbiory ziemniaków...
– Wprawdzie ja nie uprawiam 

ziemniaków, ale sąsiedzi infor-
mowali mnie, że jest znacznie 
mniejsza ilość bulw, które do-
datkowo są drobne. Wystąpiło 
też zjawisko „dzieciuchowatości” 
bulw ziemniaka, czyli wyrastania 
nowych, malutkich ziemniacz-
ków, które nie mają żadnej war-
tości handlowej.
 Dlaczego rolnicy się nie ubez-

pieczają? Zaledwie 86 wykupiło 
ubezpieczenie od suszy...

– Od 2008 roku rolnicy otrzy-
mujący unijne dopłaty mają obo-
wiązek ubezpieczyć co najmniej 
połowę posiadanych upraw. Ina-
czej grozi im kara. W praktyce 
jednak od suszy nikt się nie ubez-
piecza, gdy do wyboru jest jeszcze 
polisa od mrozu czy gradobicia. 
Nie poprawia sytuacji nawet fakt, 
że do ubezpieczenia dorzuca się 
państwo. W tym roku dofi nan-
sowanie do składek ubezpiecze-
niowych podniesiono z 50 do 65 
proc. ich wartości. Każdego roku 
z budżetu państwa przeznacza się 
na ten cel prawie 200 mln zł. Ktoś 
nadal jednak może się dziwić, że 
rolnicy nie ubezpieczają się od su-
szy. Odpowiedź jest prosta – bo 
ich na to nie stać. Koszt ubezpie-
czenia od skutków suszy za 1 hek-
tar może wynieść od 250 do nawet 
400 zł. Przeciętne gospodarstwo 
rolne w woj. mazowieckim liczy 
8,5 ha. Łatwo obliczyć, że składka 
może sięgać nawet 3 400 zł. Sami 
ubezpieczyciele przyznają, że sy-
stem jest źle zaprojektowany od 
strony przepisów.

 Rozmawiał Stanisław Kochout

Pacjenci 
z nowotworami 
potrzebują szybkiej 
diagnostyki
– Pierwszy etap budowy Centrum Onkologii na Wacynie został 
już ukończony. Obecnie placówka dysponuje bazą 38 łóżek. 
Docelowo ma ich być 100, przeznaczonych dla pacjentów 
wymagających hospitalizacji. Dodatkowo w położonym na 
terenie szpitala hotelu będzie jeszcze 40 łóżek – poinformowano 
nas na konferencji prasowej.

Konferencja prasowa

Centrum posiada dwie sale 
operacyjne i nowoczesną bazę 
diagnostyczną w postaci: PET/CT 
(TK 64 rzędowy), USG, RTG, 
mammografi i, aparatu do biopsji 
stereotaktycznej piersi, jak również 
endoskopii przewodu pokarmowe-
go i dróg oddechowych.

– Pacjenci z nowotworami po-
trzebują szybkiej diagnostyki oraz 
dostępu do kompleksowego i no-
woczesnego leczenia, jak również 
realizacji tych świadczeń w pobliżu 
miejsca zamieszkania. Właśnie dla-
tego Centrum Onkologii powstają-
ce w Radomiu jest placówką wysoce 
oczekiwaną przez lokalną 
społeczność – powiedzia-
ła Iwona Liżewska, prezes 
Stowarzyszenia „Amazonki 
– Dana” Radom.

Obecnie szpital przygo-
towany już jest do świad-
czenia Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej 
w poradni onkologicznej 
oraz hospitalizacji pacjen-
tów. 

W kolejnych etapach wybudowa-
ne zostaną bunkry pod pomieszcze-
nia liniowe dla oddziału radioterapii, 
powstanie oddział chemioterapii, 
zakład medycyny nuklearnej oraz 
diagnostyki laboratoryjnej wraz 
z histopatologią. Na bazie tych od-
działów planowane jest stworzenie 
tzw. „Breast Cancer Unit”, co dla pa-
cjentek z nowotworem piersi oznacza 
szybkie i kompleksowe leczenie.

Obecnie trwają zaawansowane 
prace adaptacyjne w hostelu, który 
będzie pełnił funkcję centrum noc-
legowego dla chorych i ich rodzin.

  JaL
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Sponsorem relacji z Dożynek Lewiczyn 2015 jest Leszek Przybytniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Lewiczyńskie dożynki
Tak jak trudno wyobrazić sobie dożynki bez wieńców, tak trudno wyobrazić sobie lewiczyńskie 
dożynki powiatu grójeckiego bez górala Stanisława Jaskułki. Od wielu lat prowadzi dożynkowy 
festyn i zabawia publiczność gawędami i barwnymi wspomnieniami. 
Organizatorami uroczystości 6 września byli Starosta Powiatu Grójeckiego – Marek Ścisłowski, 
Dziekan Dekanatu Grójeckiego – ks. prałat Stefan Kazulak, proboszcz Parafi i w Lewiczynie 
ks. Andrzej Juńczyk, wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski oraz burmistrzowie i wójto-
wie gmin: Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy i Warka.

Imprezę rozpoczął hucznie wy-
stęp Parafi alnej Orkiestry Dętej 
z Lewiczyna. Równocześnie na 
placu przykościelnym można było 
podziwiać i smakować regionalne 
potrawy serwowane w licznych 
gminnych stoiskach. Sprawa była 
niełatwa, bo wszystko, tak potrawy, 
jak i wygląd stoisk, poddawane było 
surowej ocenie jurorów, którzy na 
koniec ogłosili swój werdykt. 

Uroczystość dożynek poprze-
dziła msza święta koncelebrowana 
przez ks. biskupa Piotra Jareckiego, 
podczas której poświęcono wieńce 
i bochen chleba, przekazany następ-
nie przez starostów dożynek: Irminę 
i Ryszarda Kołaczów z Huty Błędow-
skiej na ręce starosty powiatu gróje-
ckiego, Marka Ścisłowskiego. 

Starosta Marek Ścisłowski przy-
witał zaproszonych gości: posłów 
na Sejm RP – Marka Suskiego, Mał-
gorzatę Woźniak, Mirosława Mali-
szewskiego, radnego Województwa 
Mazowieckiego – Leszka Przybyt-
niaka, duchowieństwo, wójtów, bur-
mistrzów, samorządowców z terenu 
powiatu grójeckiego, a wśród nich 
radnych powiatowych i gminnych, 
przedstawicieli administracji pub-
licznej, służb mundurowych, jed-
nostek samorządowych, biznesu, 
organizacji i mediów, sołtysów oraz 
rolników. Następnie zwrócił się do 
rolników z wyrazami podziękowa-
nia i podziwu za ich trudną i owoc-
ną pracę. 

Wydarzeniami towarzyszącymi 
podczas tegorocznego święta była 
prezentacja stoisk gminnych, de-
gustacje potraw regionalnych, eks-
pozycje fi rm z powiatu grójeckiego, 
wystawa motocykli prezentowana 
przez Klub Motocyklowy Kobra 
Grójec FG, wystawa malarska Je-
rzego Turka – artysty południo-
wego Mazowsza oraz wystawa 
Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki 
Wąskotorowej. W ramach progra-

mu artystycznego wystąpili także: 
Eleni, Miejska Orkiestra Moderato 
z Warki i Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Nowomiejskiej.

Podczas tegorocznego Święta 
Plonów po raz trzeci odbyły się 
konkursy dożynkowe: na najład-

Starostowie dożynek Irmina i Ryszard Kołaczowie przekazali bochen chleba staroście grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu

 Najładniejsze stoisko: 
I – Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy Parafi i Miłosierdzia Bożego 
w Grójcu 
II – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Jurkach
III – Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Nowej Wsi 

 Najlepsza potrawa regionalna: 
I – Gmina Warka – Sołectwo Bończa 
II – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych z Jasieńca
III – Gmina Grójec 

Laureaci konkursów
 Najładniejszy wieniec dożynkowy

w kategorii wieniec tradycyjny:
I – Parafi a Św. Michała Archanioła 
w Goszczynie 
II – Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 
III – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Jasieńcu 

 W kategorii wieniec nowoczesny: 
I – Gmina Belsk Duży – Wieś Wola 
Starowiejska 
II – Parafi a Przemienia Pańskiego 
w Boglewicach Gmina Jasieniec 
III – Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Nowej Wsi. 

Zwycięzcy konkursu na wieniec dożynkowy tradycyjny – Parafi a św. Michała Archanioła w Goszczynie

niejsze stoisko, na najlepszą po-
trawę regionalną oraz konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynkowy 
tradycyjny i nowoczesny. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
statuetki i upominki.

 Jacek Lombarski

Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak w rozmowie z samorządowcami powiatu grójeckiego

Poseł Mirosław Maliszewski odpowiadał na szereg trudnych pytań. W kolejce oczekuje wójt 
gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski

Pogoda dopisała i na festyn przybyły tłumy gości

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej cieszył się ogromnym powodzeniem
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www.kozienice.pl

Słoneczne Dożynki 
w Brzeźnicy
W Gminie Kozienice, zaliczanej pod względem dochodów do krajowej 
czołówki, (4. miejsce w rankingu czasopisma „Wprost”) przyjął się 
zwyczaj organizowani a dożynek w miejscowościach sołeckich. 
W tym roku wybór padł na Brzeźnicę – nadwiślańską wieś o trady-
cjach sięgających czasów odnotowanych w kronice Jana Długosza. 

W tym roku rolnikom dokuczy-
ła susza, choć bliskość Wisły powo-
duje, że szkody np. w warzywni-
ctwie będą mniejsze niż zaistniałe 
w wielu innych gminach powiatu 
kozienickiego i całego Mazowsza. 
Dożynki w opinii ich gospodarza 
Tomasza Śmietanki, Burmistrza 
Gminy Kozienice, mają na celu 
nie tylko sumowanie tegorocznych 
zbiorów, lecz także wzmacnianie 
samorządowej wspólnoty w reali-
zacji dalszych zamierzeń rozwojo-
wych oraz integrację ludzi. Ludzi 
łączy m.in. tradycja, wspólne prze-
żywanie chwil wzniosłych, zarów-
no w czasie modlitwy, zabawy, jak 
i pokonywania przeciwności. Susza 
skutkuje ujemnie także na prze-
mysł kluczowy, w tym elektrownię 
„Kozienice”. Regulacja stosunków 
wodnych prowadzona u ujścia 
rzeki Zagożdżonki i planowana 
w rejonie Świerzy Górnych, jest 
ważnym zadaniem zarówno dla 
przemysłu, jak i rolnictwa. Podczas 
dożynkowej bytności w Brzeźnicy 
poruszali te sprawy obok innych, 
poza burmistrzem Śmietanką, tak-

że Janusz Stąpór starosta kozieni-
cki, Grzegorz Mierzejewski wice-
prezes fi rmy ENEA Wytwarzanie 
Sp. z o.o. oraz posłanka Małgorzata 
Woźniak, przedstawiciel resortu 
Dariusz Wiraszka, przewodniczą-
cy sejmikowej komisji rolnictwa 
i rozwoju wsi Leszek Przybytniak 
oraz Zbigniew Gołąbek radny sej-
miku , a także, wiceprezes ZOSP 

RP Mazowsza, członek władz kra-
jowych OSP i członek Rady Nad-
zorczej WFOŚiGW w Warszawie 
oraz Mariusz Prawda przew. Rady 
Miejskiej.

Trud rolników i jego produkt 
– chleb będący symbolicznym owo-
cem tej pracy na roli – był więzią 
łączącą uczestników XVI Doży-
nek Gminy Kozienice w Brzeźni-

cy. Godność starostów dożynek 
pełnili: Jolanta Kultys z Brzeźnicy 
i Mirosław Kaczkowski ze Staszo-
wa. Najładniejszy wieniec dożynko-
wy uwili mieszkańcy Samowodzia. 
Poza rolnikami, w organizację doży-
nek włączyli się: radni, pracownicy 
UM, działkowicze, strażacy, ludo-
wi artyści, rękodzielnicy, młodzież 
i seniorzy. Artystyczna oprawę ob-

rzędu dożynkowego zapewnił na 
bardzo wysokim poziomie np. ze-
spół seniorów „Złota Jesień”. Duże 
brawa zbierała orkiestra dęta OSP 
z Kozienic, zespoły Kozienickiego 
Domu Kultury im. B. Klimczuka, 
Zespół Pieśni i Tańca „Grześ” z Pu-
ław oraz inne.

 Mieczysław Kaca
fot. Adam Dziedzic

Dożynki Gminy Kozienice odbyły się w tym roku w Brzeźnicy
Burmistrz Tomasz Śmietanka z posłanką Małgorzatą Woźniak i Renatą Wołos, asystentką posła 
Czesława Czechyry

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka i przewodniczący Rady Mariusz Prawda dzielą się 
chlebem z ks. kan. Julianem Zającem i Zbigniewem Gołąbkiem

Święto Plonów 
w Radzanowie
Tegoroczne dożynki w Radzanowie były częścią składową 
projektów wakacyjnych – „Święto plonów” i „Słoneczne waka-
cje”, realizowanych przez Gminę Radzanów, Gminną Bibliotekę 
Publiczną i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej. 
Przygotowane zostały pod baczną pieczą pań współtworzących 
wójtowską władzę wykonawczą gminy: skarbnika Alicji Sulej 
i sekretarza Magdaleny Leśnowolskiej.

Dożynki poprzedziła msza św. 
w miejscowym kościele pw. Św. 
Marcina. Po nabożeństwie, wniesio-
no na scenę jedyny wieniec dożyn-
kowy, a starostwie dożynek wręczyli 
bochen chleba Wójtowi Gminy Sła-
womirowi Kruślińskiemu.

Życzenia i podziękowania dla rol-
ników za ich trud i ciężką pracę prze-
kazali poza gospodarzem gminy także 
– poseł Mirosław Maliszewski, Artur 
Dąbrowski prezes WFOŚiGW.

Uczestnicy oklaskiwali występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

z Publicznego Gimnazjum w Ro-
golinie. Wójt wraz z Przewodniczą-
cym Rady Grzegorzem Aderkiem 
wręczyli odznaczenia „Zasłużony 
dla Gminy Radzanów”. Zostali 
nimi uhonorowani: Jerzy Stępniak, 
Józef Osowski, Józef Podymniak 

i Stanisław Wesołowski. Wójt Kru-
śliński wyróżnił statuetką najlep-
szego strzelca Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta zawodników: Pa-
tryka Bubkę i Marcina Figurę.

Wraz z komendantem gminnym 
OSP wręczyli nagrody laureatom 

Gminnego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej. W kategorii szkoła pod-
stawowa najlepszymi okazali się: 
Szymon Bednarski, Małgorzata 
Ciechowicz i Katarzyna Gawlińska. 
W kategorii gimnazjum: Bartek Ja-
rosz i Dominika Gajda.

Na część artystyczną złożyła się 
m.in. plejada muzyczna – prze-
gląd kapel i zespołów muzyki lu-
dowej, rockowej, disco polo itp. 
Duże zainteresowanie wzbudzały 
konkursy z nagrodami dla dzieci 
i młodzieży oraz adresowane do 
całych rodzin. Grupa klaunów 
i animatorów zabawiała dzieci 
przez wiele godzin. Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Radza-
nowskiej częstowało grochówką, 
a grupa aktywistek z Ratoszyna 
zapraszała do próbowania potraw 
z papryki. Imprezę zakończyła 
trwająca do północy dyskoteka 
pod gołym niebem. 

  Opracował /k/

Goście pod działaniem słońca

W rytmie muzyki kapeli z Wygnanowa Zasłużeni dla Gminy Radzanów wraz z wójtem i przewodniczącym Rady Nagradzanie najlepszych w Turnieju Wiedzy Pożarniczej
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Twórczy laureaci i dużo czadu 
na Festiwalu im. B. Klimczuka 
Wieczornym Koncertem Galowym dla wielotysięcznej widowni, przy idealnej pogodzie, w nastrojowej aurze amfi teatru 
nad Jeziorem Kozienickim, zakończył się dwudniowy XIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. 
Galę od wielu lat prowadzi Paweł Sztompke, redaktor Muzycznej Jedynki Polskiego Radia, z którą związany był patron imprezy, 
kozieniczanin z urodzenia Koncert otworzyli wspólnie reprezentanci patronów, organizatorów i sponsorów.

Redaktor Sztompke rozpoczął 
od zapowiedzi występu trio smycz-
kowego Kozienickiego Domu Kul-
tury. Zaprezentowało ono utwory 
z repertuaru Bogusława Klimczuka, 
wśród nich: „Czarny Alibaba”, „Cóż 
wiesz o miłości”, „Jabłuszko pełne 
snów”, „Nieproszony gość” i „Tego 
się nie zapomina”. Szefowa KDK 
Elwira Kozłowska, jako sekretarz 
jury, pełniąca jednocześnie rolę dy-
rektora festiwalu, informowała, że do 
uczestnictwa w XIII Konkursie zgło-
siło się 40 solistów i jeden duet. Jury 
pod przewodnictwem kompozytora 
Marka Klimczuka przeprowadziło 
wstępne kwalifi kacje, wyłaniając 16. 
uczestników fi nału konkursu. Z tego 
grona do ścisłego fi nału zakwalifi ko-
wało się 28 sierpnia 7. piosenkarek. 
W następnym dniu rywalizowały 
one o Grand Prix i najlepsze miejsca 
w gronie laureatów, wykazując na-
prawdę wysoki poziom, świadczący 
o własnym wkładzie twórczym. Wi-
downia przyjęła rzęsistymi brawami 
komunikat jury, że nagrodę Grand 
Prix wyśpiewała Paulina Lenda ze 
Świdnicy. Paulina zaprezentowała 
piosenkę pt. „Wolna” z repertuaru 
Meli Koteluk. Zwyciężczyni otrzyma-
ła w nagrodę oryginalną mosiężną 
statuetkę ważącą 4,65 kg, autorstwa 
nieżyjącego już rzeźbiarza z Kozienic 
Grzegorza Szewczyka i czek na kwo-
tę 6000 zł. Nagrodę ufundował To-

masza Śmietanka Burmistrz Gminy 
Kozienice. W jego imieniu statuetkę 
i czek, poparte całusami i serdeczny-
mi gratulacjami, także jurorów, wrę-
czyła laureatce Małgorzata Bebelska 
Wiceburmistrz Gminy Kozienice. 
Każdą z laureatek naręczami kwia-
tów obdarowywała Miss Kozienic 
– Kamila Wenderlich. 

I nagrodą ex aequo jurorzy uho-
norowali dwie piosenkarki – Ju-
stynę Panfi lewicz z Łodzi za utwór 
„Mister of America” i Maję Wojta-
szek z Zagnańska (piosenka „Trud-
no mi się przyznać”). Otrzymały 
one nagrody pieniężne w kwocie 
po 3500 zł każda, ufundowane 

przez sponsora imprezy Krzyszto-
fa Sadowskiego, Prezesa Zarządu 
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Czeki 
bankowe wręczał laureatkom wice-
prezes zarządu tej fi rmy – Grzegorz 
Mierzejewski. II nagrodę otrzyma-
ła Aleksandra Łodzińska z Puław 
(piosenka „Poszłabym z tobą”), 
a III – Małgorzata Paradziej z Piń-
czowa („Rysa na szkle”). Wyróżnie-
nia stały się udziałem Małgorzaty 
Jeśmontowicz-Kreft  z Bytowa (wrę-
czał je wiceburmistrz Kozienic Igor 
Czerwiński) i Katarzyny Goleckiej 
z Parczewa. Pani Katarzyna otrzy-
mała mikrofon ufundowany przez 
Janusza Stąpora starostę kozieni-

ckiego, przekazany z jego upoważ-
nienia przez członka zarządu po-
wiatu Krzysztofa Stelmacha.

Pierwszy dzień XIII Festiwalu, 
zgodnie z zapowiedzią Tomasza 
Śmietanki jego gospodarza, uroz-
maiciły przeboje gwiazd kabaretu 
NEO-NÓWKA i zespołu ŻARÓW-
KI oraz koncert Ani Rusowicz. So-
botni Koncert Zespołu LemON 
rozgrzał widzów do przysłowiowej 
czerwoności. Publiczność szalała 
podczas całego występu laureatów.

– Tak wysokiego poziomu nie 
widziałem na żadnym z tegorocz-
nych wakacyjnych festiwali – zwie-
rzał się wiwatującym widzom red. 

Paweł Sztompke. Juror Piotr Gogol 
przyznał, że dotychczas też nie było 
mu dane uczestniczyć w imprezie, 
w której jurorzy mieli kłopot z pod-
jęciem decyzji: kogo czym nagrodzić. 
Zostały uhonorowane dziewczyny 
prezentujące własną interpretację 
wykonywanych utworów.

W gronie laureatów w tym roku 
nie znaleźli się reprezentanci z sub-
regionu radomskiego: Małgorza-
ta Kutyła z Kozienickiego Domu 
Kultury oraz radomianie – Klaudia 
Kowalik i Rafał Błach. Czy za rok 
będzie lepiej?

Patronem honorowym XIII Festi-
walu była Krystyna Klimczuk, żona 
Bogusława Klimczuka, kompozyto-
ra ponad 250 piosenek, urodzonego 
w Kozienicach w roku 1921, zmarłe-
go w 1974 r. Patronami i fundatorami 
byli: Tomasz Śmietanka – Burmistrz 
Gminy Kozienice, ENEA Wytwarza-
nie Sp. z o.o. i Janusz Stąpór – staro-
sta kozienicki. Patronat sprawowali 
też: Adam Struzik Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Jacek 
Kozłowski Wojewoda Mazowiecki 
i Czesław Czechyra – poseł na Sejm 
RP. Rolę patrona medialnego pełnił 
także nasz Tygodnik Radomski. 

Organizatorem XIII Festiwalu 
Muzyki Rozrywkowej były Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka, partne-
rem radiowym – Jedynka Polskie-
go Radia, zaś ważnym sponsorem 
– ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 
Jury oceniające wykonawców pio-
senek tworzyli: kompozytor, muzyk 
i reżyser dubbingu Marek Klimczuk 
– przewodniczący (syn Bogusława 
Klimczuka), Piotr Gogol – wokalista, 
muzyk, aktor dubbingu, Piotr Dą-
brówka – wokalista, gitarzysta, kom-
pozytor i Dariusz Szewc – muzyk 
i aranżer. Funkcję sekretarza jury, 
z wiadomych względów bez prawa 
do głosowania, pełniła dyrektor 
KDK Elwira Kozłowska.

 Mieczysław Kaca

Laureatki, jurorzy, patroni, organizatorzy i sponsorzy tuż po wręczeniu nagród

Wspólne otwarcie festiwalu
Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska wręcza zwyciężczyni statuetkę Grand Prix 
i czek, ufundowane przez Tomasza Śmietankę Burmistrza Gminy Kozienice

Jurorzy z uwagą słuchali popisów kandydatek na laureatów nagrody w XIII Konkursie Piosenki 
o Nagrodę im. B. Klimczuka

Trio smyczkowe (od lewej): Ewa Izdebska, Kaja Flaga i Mateusz Strzelecki Podczas występu zespołu LemON wiwatom nie było końca Widownia
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Zwoleński Festiwal Chleba
Na powiatowo-gminnych dożynkach w Zwoleniu, organizowanych wspólnie przez Starostę Zwoleńskiego, Burmistrza Zwole-
nia, wójtów gmin Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów oraz Radę Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu, w coraz 
większym stopniu promuje się tradycyjny polski chleb. W tym roku nawet ofi cjalnie słowo dożynki ustąpiło pierwszeństwa nazwie 
Zwoleński Festiwal Chleba.

Tradycyjnie rozpoczęła go msza 
dziękczynna w Kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz 
kan. Bernard Kasprzycki, proboszcz 
parafi i, po nawiązaniu do znaczenia 
używanych w pacierzu już przez na-
szych praojców słów: chleba nasze-
go powszedniego daj nam dzisiaj…, 
dokonał poświęcenia wieńców 
i bochnów przyniesionych przez 
starostów powiatowych dożynek 
i rolników poszczególnych gmin.

Uroczystości odbyły się trady-
cyjnie nad zmodernizowanym 
zwoleńskim zalewem. Korowód 
dożynkowy poprowadził Zespół 
„Kazanowianki znad Iłżanki”, two-
rzący również oprawę artystyczną 
obrzędowej części dożynek. Staro-
stami powiatowymi byli wyróżnia-
jący się rolnicy z gminy Policzna: 
Lucyna Czerwińska z Paciorkowej 
Woli Nowej i Wojciech Ziemka 
z Czarnolasu Kolonii. Wykonany 
przez siebie wieniec powiatowo-
gminny nieśli członkowie Zespo-
łu Śpiewaczego „Łaguszowianki” 
z gminy Przyłęk. Świeży bochen 
chleba gminy Kazanów – starosto-
wie: Andrzej Sarnecki z Kroczowa 
Mniejszego i Barbara Rutkowska 
z Niedarczowa Dolnego Wsi, 
gminy Policzna – Robert Kusio 
z Władysławowa i Alina Sztamberek 
z Policzny, gminy Przyłęk – Ryszard 
Potucha z Grabowa i Henryka Kula 
z Pająkowa, gminy Tczów – Sylwe-
ster Krajewski z Brzezinek Nowych 
i Teresa Korcz z Rawicy Starej, 
a gminy Zwoleń – Leszek i Hanna 
Michalczykowie z Podzagajnika.  

Sednem Zwoleńskiego Festiwalu 
Chleba było wręczenie przez Staro-
stów Powiatowych Dożynek Wal-
demarowi Urbańskiemu, staroście 
zwoleńskiemu, chleba wypieczo-
nego z mąki z tegorocznego zboża. 
Pachnące bochny otrzymali z rąk 
starostów gminnych: burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska oraz 
wójtowie gmin: Kazanów – Teresa 
Pancerz-Pyrka, Policzna – Tomasz 
Adamiec, Przyłęk – Marian Kuś 
i Tczów – Andrzej Wolszczak. Dzię-
kowali oni starostom za otrzymane 
chleby i przyrzekali sprawiedliwie 
dzielić dary Matki Ziemi.

W tradycyjnym zwyczaju dzie-
lenia się chlebem uczestniczyli 
też zaproszeni goście, wśród nich: 
posłanka Małgorzata Woźniak, se-
nator Wojciech Skurkiewicz, wice-
wojewoda Dariusz Piątek, wicemar-
szałek Leszek Ruszczyk, Bożenna 
Pacholczak – wiceprzewodnicząca 
mazowieckiego Sejmiku, Zbigniew 
Gołąbek – radny tegoż Sejmiku, 
Stanisław Brzózka – dyrektor Klu-
bu Parlamentarnego PSL, Stanisław 
Kacperczyk – prezes Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych, Artur Dąbrowski – prezes 
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, 
Kazimierz Szubiński – wiceprze-
wodniczący Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, Marta Michalską-Wilk 
– kierownik Delegatury Mazo-

niu odznaczonych podziękował 
Wacław Małek.

W konkursie na „Najestetycz-
niejszą miejscowość w powiecie 
zwoleńskim w 2015 roku” zwycię-
żyła Zielonka Nowa. Nagrodę jej 
sołtysowi wręczyła sponsor tego 
konkursu Iwona Paszkiewicz, właś-
ciciel fi rmy LOBO, oraz Dariusz 
Tyczyński właściciel fi rmy AGRO-
BARD i Władysław Piorun nowy 
przewodniczący Rady Powiatowej 
MIR w Zwoleniu. Okazały puchar 
przekazał burmistrz Zwolenia Bo-
gusławie Jaworskiej – starosta Wal-
demar Urbański.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali 
sołtysi pozostałych miejscowo-
ści uczestniczących w konkursie 
tj. Tczowa, Czarnolasu, Kazanowa 
i Łaguszowa. 

Po raz dziewiąty został roz-
strzygnięty Powiatowy Konkurs 
Producentów Rolnych. Komisja 
konkursowa, pod przewodnictwem 
wicestarosty Arkadiusza Sulimy, 
wyłoniła pięciu laureatów, repre-
zentantów poszczególnych gmin. 
Oto kolejność miejsc: I – Andrzej 
Sarnecki z Kroczowa Mniejsze-
go (gm. Kazanów), II – Zbigniew 
Wiśniewski z Brzezinek Starych 
(gm. Tczów), III – Leszek Michal-
ski z Zielonki Starej (gm. Zwoleń), 
IV – Jacek Kowalczyk z Wilczowoli 
(gm. Policzna), V – Tomasz Małek 
z Załaz (gm. Przyłęk).

Podano wyniki innych konkur-
sów: „Wiedzy o rolnictwie i BHP 
w rolnictwie” (zorganizowany 
przez Radę Powiatową Mazowie-
ckiej Izby Rolniczej i Państwową 
Inspekcję Pracy), „Pracuj bez-
piecznie” (Placówka Terenowa 
KRUS w Zwoleniu) oraz „120-lecie 
Ruchu Ludowego” (organizator 
Zarząd Powiatowy PSL w Zwo-
leniu). Stanisław Kacperczyk wy-
różnił dyplomami za wieloletnią 
współpracę z Radą Powiatową 
Mazowieckiej Izby Rolniczej: Li-
dię Kwapisiewicz, Iwonę i Grze-
gorza Paszkiewiczów, Roberta 
Strzeleckiego, Edytę Sulimę, Ma-
riannę Sulimę i Annę Wiecze-
rzyńską. Zakończył w RP MIR 
wieloletnią działalność społeczną 
w charakterze przewodniczącego, 
koncentrując się na prezesowaniu 
w krajowym Polskim Związku 
Producentów Roślin Zbożowych.

Zwycięzcą Konkursu na „Najład-
niejsze stoisko dożynkowe” został 
Zespół „Sobótka” z Czarnolasu. Na-
grody i puchary przyznano wszyst-
kim stoiskom biorącym udział 
w konkursie. Ufundowała je fi rma 
„LOBO”, a wręczała jej właścicielka 
– Iwona Paszkiewicz.

Zwoleński Festiwal Chleba przy-
pominał o swojej nazwie przez cały 
program dożynkowy. Na stoiskach: 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych, KGW Sycyna 
(gmina Zwoleń), KGW Bartodzieje 
(gmina Tczów), Zespołu „Grabo-
wianki” (gmina Przyłęk), Zespołu 
„Sobótka” z Czarnolasu (gmina 
Policzna) oraz Zespołu „Kazano-
wianki znad Iłżanki” (gmina Kaza-
nów) można było degustować pie-
czywo z piekarni zlokalizowanych 
w różnych miejscowościach powia-
tu zwoleńskiego i nagrodzonych 
w konkursie.

Z dużym zainteresowaniem 
spotkało się ogłoszenie wyników 
najważniejszego festiwalowego 
konkursu: „Najsmaczniejszy chleb Korowód dożynkowy poprowadził tym razem na estradę zespół „Kazanowianki znad Iłżanki”

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu, Włodzimierz Konecki 
– zastępca dyrektora Mazowieckie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR 
i inni. Wpłynęły listy od prominen-
tnych przedstawicieli władz.

W części dożynek wyróżniającej 
osoby zasłużone, wicewojewoda 
Dariusz Piątek udekorował starostę 
Waldemara Urbańskiego Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Odznaką „Zasłu-
żony dla Rolnictwa” zostali uhono-
rowani: Bachanek Michał (Zwoleń), 
Bargieł Lech (Jasieniec Solecki), 
Bicz Marian (Zwoleń), Bukalska 
Barbara (Tynica), Chróst Krystyna 
(Grabów), Dziekan Teresa (Zwo-
leń), Kalinowski Tomasz (Piątków), 
Kwiecień Krzysztof (Bartodzieje), 
Małek Wacław, Mężyk Dariusz, Mo-
lendowska Jadwiga (wszyscy Zwo-
leń), Mroczek Tadeusz (Grabów), 
Pawlak Dariusz Marian (Kopiec), 
Wawrzonek Longin (Zwoleń), Włu-
darczyk Renata (Załazy). W imie-

Samorządowi gospodarze powiatu, Zwolenia oraz gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów przed dożynkową uroczystością dzielenia się chlebem

Wieńce dożynkowe ozdobiły artystycznie otoczenie estrady Zwoleńskiego Festiwalu Chleba. Śpiewa zespół „Korzenie” z Łaguszowa
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tradycyjny lub wieloziarnisty po-
wiatu zwoleńskiego w 2015 roku” 
Laureatami zostali:

 Kategoria: Piekarnie
I. Piekarnia Heleny i Ryszarda 

Głód z Kazanowa (,,Chleb z ziołami 
polskiej łąki z orzechem włoskim”), 
II. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
Piotra Figury z Czarnolasu („Chleb 
na żytnim zakwasie z pięcioma ziar-
nami”), III. Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Przyłę-
ku („Chleb hamburski”).

 Kategoria KGW, zespoły lu-
dowe, stowarzyszenia, organizacje 
pozarządowe:

I. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sycynie (gm. Zwoleń) – „Chleb 
wieloziarnisty z żurawiną”, II. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bartodzie-
jach (gm. Tczów) – „Chleb tradycyj-
ny” – wiejski”, III. Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilczym Ługu (gm. 
Tczów) – „Chleb tradycyjny”. 

 Kategoria: osoby fi zyczne
I. Maria Dąbrowska z Kazanowa 

– „Chleb wieloziarnisty na zakwa-
sie”, II. Lidia Kępińska ze Zwolenia 
– „Chleb wieloziarnisty na zakwasie”, 
III. Bożena Bała z Helenowa (gm. 
Policzna) – „Chleb ekologiczny 
pełnoziarnisty”.

Zwycięzcy otrzymali, ufundo-
wane przez Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych, 
nagrody, statuetki i dyplomy. 
Wręczał je prezes Stanisław Kac-
perczyk wraz ze starostą Walde-
marem Urbańskim i wicestarostą 
Arkadiuszem Sulimą. Stanisław 
Kacperczyk podkreślił, że kra-
jowy związek branżowy, którym 
ma zaszczyt kierować, promuje 
w nawiązaniu do tradycji, natu-
ralny chleb razowy, wieloziarnisty, 
na zakwasie, bez tzw. ulepszaczy 
i przyśpieszaczy oraz mrożenia. 
Taki właśnie zaprezentowali lau-
reaci konkursu z KGW, zespołów 
ludowych, właściciele nagrodzo-
nych piekarni i panie domu. 

Słoneczne, gorące popołudnie 
wypełniły występy ludowych ze-
społów: ,,Korzenie”, ,,Grabowian-
ki”, KGW Bartodzieje, ,,Sobótka”, 
KGW Sycyna oraz spektakl słow-
no-muzyczny pt. „Niedola wiej-
skiej dziewczyny z wielodzietnej 
rodziny” w wykonaniu Grupy Ar-
tystycznej ,,Zwoleniacy” ze Zwo-
leńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wieczorem popisywały się 
– Th e Beatlmen i „Cassino” z mu-
zyką disco polo.  (M.K.)

Laureaci konkursu „Na najsmaczniejszy chleb tradycyjny lub wieloziarnisty powiatu zwoleń-
skiego 2015 roku” z jego fundatorami – Stanisławem Kacperczykiem Prezesem Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbożowych (trzeci z prawej) i starostą Waldemarem Urbańskim 
(pierwszy z lewej)/ oraz wicestarostą Arkadiuszem Sulimą (w środku)

Prezes Stanisław Kacperczyk, nagradzając laureatów konkursu na najlepszy chleb tradycyj-
ny, dziękował paniom z KGW i piekarzom sięgającym do bogatej polskiej tradycji 
wypieku chleba. Chwalił też młodą generację rolników za odważne zwracanie się o poradę 
do naukowców i specjalistów z dziedziny rolnictwa

Przy stoisku Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych trafi liśmy na ożywioną dyskusję. 
Prowadzili ją (od prawej): prezes Stanisław Kacperczyk, wiceprezes MIR Kazimierz Szubiński, czło-
nek komisji rewizyjnej PZPRR Stanisław Gąsior i Władysław Piorun, przew. RP MIR w Zwoleniu 

Radomscy ułani aktorami
Największa bitwa kawaleryjska XX wieku, pod Komarowem, od lat przyciąga miłośników jazdy 
polskiej. Ostatnio coraz częściej zaglądają tam również fi lmowcy. To właśnie tutaj, w bezkresnych 
plenerach ziemi zamojskiej, kręcił sceny do „Roku 1920” Jerzy Hoff man.

W tym roku na polach bitwy, 
w przeddzień 95. rocznicy, zja-
wiła się ekipa Bogusława Woło-
szańskiego. Nic dziwnego. Pod 
Komarów, tak jak nigdzie indziej 
w Polsce, ściąga ponad 200 kawa-
lerzystów, ponieważ rocznica bi-
twy, 31 sierpnia, obchodzona jest 
jako Święto Kawalerii Polskiej. 
Ustanowił je w 2009 r. minister 
obrony narodowej.

Radomscy ułani od lat wielu 
są współorganizatorami kawa-
leryjskiego święta. Dodatkowo 
inscenizację rozgrywaną w au-
tentycznym polu walki prowadzi 
radomianin Przemysław Bed-
narczyk, obecnie współpracujący 
z TVP Historia.

Już niedługo w tym właśnie pro-
gramie będziemy mieli możliwość 

podziwiać wyczyny Szwadronu 
Radomskiego, dowodzonego przez 
Tomasza Szulera, w kolejnym od-

cinku cyklu „Sensacje XX wieku” 
Bogusława Wołoszańskiego.

 JaL 

Ułani w towarzystwie Bogusława Wołoszańskiego
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

ATP Contrain Poland Sp. z o.o. 
(nr 5612) 

oferuje pracę 
w Holandii, Niemczech 

oraz Belgii.
Poszukujemy m.in. doświadczonych spawaczy, ślusarzy 

oraz tokarzy. Działamy również w branży rolniczej, 
ogrodniczej, przetwórstwie spożywczym i logistyce. 

Zapraszamy na spotkanie w Starachowicach
– dowiedz się więcej! Tel. 42 680 45 85, 

e-mail: rekrutacja@contrain.pl, www.contrain.pl

Zgłoś swoją drużynę do piłkarskiej 
Ligi Amatorów MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza do udziału 
w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej drużyn 7-osobowych. W tym roku na uczestników czeka 
mnóstwo niespodzianek, w tym komplet fi rmowych koszulek dla wszystkich!

Wieloletnie doświadczenie w orga-
nizacji tego typu imprez, wyjątkowa 
atmosfera, profesjonalna obsługa 
sędziowska i opieka medyczna to 
tylko wybrane z aspektów, które czy-
nią zmagania na obiektach MOSiR 
w pełni profesjonalnymi. W tym roku 
mecze będą rozgrywane na nowo 
wyremontowanej nawierzchni sztucz-
nego boiska przy ul. Chałubińskiego. 
Dodatkową atrakcją dla uczestników 

zmagań będzie to, że wszyscy otrzy-
mają komplet fi rmowych koszulek. Na 
zwycięzców zmagań czekają atrakcyj-
ne nagrody.

Rozgrywki ALPN toczyć się będą 
systemem „każdy z każdym” w run-
dzie jesiennej oraz wiosennej (każda 
drużyna rozegra więc co najmniej 
14 spotkań). Relacje tekstowe, zdję-
ciowe i fi lmowe z ligi zostaną zamiesz-
czone na stronie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz 
na portalach internetowych, w ra-
diu i telewizji. Mecze rozgrywane 
będą w czwartki od godz. 19.00. 

Wpisowe do obecnej edycji wy-
nosi 700 zł, jednak pokrywa ono 
m.in. zakup okolicznościowych ko-
szulek fi rmy Adidas, z nazwiskami 
i nazwą drużyny. Możliwy jest tak-
że nadruk loga fi rmy. 

Zapisy przyjmowane są do 14 września w Dziale Sportu MOSiR Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9, 
telefonicznie 48 385 10 02 wew.42 oraz mailowo sport@mosir.radom.pl. 
Ilość miejsc ograniczona. Początek zmagań zaplanowano wstępnie na początek października.
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W Jedlińsku 
wieniec ze Wsoli 
najpiękniejszy
„Plon, niesiemy plon” to dożynkowa przyśpiewka stara jak 
świat i obecna na każdym święcie plonów. W tym roku oddali 
go symbolicznie na ręce wójta gminy Jedlińsk, Kamila Dziewie-
rza, starostowie Małgorzata Smyrda z Wierzchowin i Stanisław 
Lipiec ze wsi Narty.

Najważniejszym wyda-
rzeniem jedlińskich doży-
nek jest, jak co roku, tur-
niej sołectw. W tym roku 
był to już dziesiąty turniej 
i wystartowało w nim 
12 drużyn. Toczenie snopka 
siana, dojenie krowy, trady-
cyjna młocka to nie tylko 
konkurencje wymagające 
tradycyjnych umiejętności, 
ale i również dla widzów 
niezła zabawa.

– Start w turnieju wy-
maga od zespołów wielu 
przygotowań. To integruje 
wieś. Mieszkańcy wyzna-
czają sobie cele i starają się 
je realizować – zaznaczyła 
Anna Kwiecień, sekretarz 
gminy.

Takich i podobnych 
atrakcji podczas festynu 
było wiele. Również i na 
estradzie działo się nie-
mało, ale tu najważniejsza 
była prezentacja i ośpiewa-
nie wieńców. Werdyktem 
jurorów wieniec ze Wsoli 
uznano za najpiękniejszy 
i będzie on reprezentował 
gminę Jedlińsk w konkursie 
powiatowym dożynkowych 
wieńców.

Niemałą sensację wśród 
widzów wzbudził przelot 
nad nimi 400 gołębi, wy-
puszczonych przez hodow-
ców z Sekcji w Jedlińsku, 
działających w ramach 
radomskiego oddziału Pol-
skiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych.

Na czele korowodu starostowie dożynek

Prezentacja wieńców Dzielenie chlebem
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 Fotkę Pani Premier życzliwie witającej się ze Zbigniewem Gołąbkiem, 
radnym sejmiku, jednocześnie wiceprezesem OSP Mazowsza, zrobiliśmy na 
dożynkach w podradomskim Taczowie. Zbigniew dziękował Ewie Kopacz 
za wsparcie potrzeb sprzętowych jednostek OSP woj. mazowieckiego. Dobry 
nastrój przywieźli z festiwalu towarzyszącego Radomskiemu Świętu Chleba. 
Chleb łączył ludzi, tym bardziej dożynkowy. 

Chleb, który łączy

Ostatnie tygodnie i dni obfi towały w wiele wydarzeń związanych ze wsią i pracą w rolnictwie. Dożynki odbywają się niemal w każdej 
gminie. Działy się ważne imprezy w rodzaju Radomskiego Święta Chleba czy też uroczyste fety innych wydarzeń.

 Sponsor to człowiek, który ma chęć użyczenia komuś innemu cząstki 
tego co osiągnął, wypracował. Radomskie Święto Chleba od lat gromadzi po 
kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jest to możliwe także dzięki 
sponsorom, fi nansującym np. nagrody w pożytecznych konkursach. W tym 
roku organizatorzy chlebowego święta podziękowali kilkunastu sponsorom 
nie tylko uściśnięciem dłoni lecz także ciepłymi słowami na piśmie. Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski i Ilona Jaroszek Dyrektor MWR honorują właś-
nie takim pamiątkowym pismem Stanisława Kacperczyka, Prezesa Zarządu 
Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, od lat wspierającego 
zbieżną z celami związku promocję np. tradycyjnego pieczywa. Widać, że 
Stanisław jest wzruszony. Z lewej Wojciech Pysiak współwłaściciel wraz z żoną 
Elżbietą Gospodarstwa Rolnego w podradomskim Zdziechowie przegląda 
z zadowoloną miną, wraz z córką, otrzymane podziękowanie.

Dzięki wam…

 Widać, że Leszka Przybytniaka, przewodniczącego komisji rolnictwa Sej-
miku Woj. Mazowieckiego dobre drogi przywiodły aż na kozienickie Powiśle, 
do Magnuszewa. Wita go tu wójt tej gminy Marek Drapała. Wita i życzy, jak 
można się domyślić, powodzenia na dalszą drogę publicznej działalności. 
Widać i do wójta dotarły słuchy, że pan Leszek ma ubiegać się o mandat sena-
tora i ma poparcie nie tylko ludowców. Powodzenia, panie Leszku!

Powodzenia…

 Organizatorzy doży-
nek powiatowo-gminnych 
w Zwoleniu nie zorganizo-
wali w tym roku konkursu 
na najładniejszy wieniec do-
żynkowy. A były przyciągają-
ce wzrok widzów. Gminę Po-
liczna reprezentował wieniec 
niesiony przez członkinie 
zespołu SOBÓTKA. Nieofi -
cjalnie dowiedzieliśmy się, że 
wykonała go osobiście pani 
Stanisława Baran kierow-
niczka Zespołu Ludowego 
SOBÓTKA w Czarnolesie. 
Dlatego chyba niosąc wieniec 
w korowodzie dożynkowym, 
Pani Stanisława tak mile się 
uśmiecha. Wieniec Pani Stanisławy

Marzenie do spełnienia 

 Pani Aneta Śledź jest oso-
bą młodą i ambitną. Obroni-
ła niedawno pracę doktorską 
z socjologii, jest też Pełnomoc-
nikiem Zarządu Fundacji Pro 
Civitas Bono i będzie kandy-
dować z listy PO do Sejmu RP. 
Gdy fotoreporter TR dostar-
czył tę sytuacyjną fotkę, po-
myśleliśmy, że dr Aneta miała 
prawo pomarzyć, czy osiągnie 
w życiu status publiczny zbli-
żony do posiadanego przez 
posłankę premier Ewę Ko-
pacz lub europosłankę Julię 
Piterę. Jest to chyba marzenie 
do spełnienia.

 Wieniec dożynkowy, przy którym chętnie 
pozują Andrzej Wolszczak wójt gminy Tczów 
i jej sekretarz Dorota Stępień, wyczarowali wi-
doczni w tle członkowie KGW wsi Bartodzieje. 
Reprezentował on Gminę Tczów na dożynkach 
powiatowych w Zwoleniu. Został zauważony, 
a w konkursie Radomskiego Święta Chleba 
otrzymał wyróżnienie. Jego wykonawcy, kierując 
się samooceną, są trochę zawiedzeni. W poprzed-
nich latach wypadali lepiej. I życzmy im żeby to 
„lepiej” powróciło już przy najbliższej okazji.

 Ponad 30-stopniowy upał i słoneczny żar bucha-
jący z nieba podczas XI Święta Papryki w Klwowie 
nie skłonił senatora RP Wojciecha Skurkiewicza, by 
zapomniał o elegancji i zdjął marynarkę. Dzielnie 
zniósł megagorącą aurę i jak zwykle – z klasą – re-
prezentował II izbę parlamentu RP.

Senator z klasą

Trochę zawiedzeni


