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ATRAKCJE 
DOŻYNEK 
POWIATOWYCH
Organizatorzy XXII Dożynek Powiatowych 
w Zwoleniu, którymi, poza Starostą Zwoleńskim, 
byli Burmistrz Zwolenia oraz wójtowie wszystkich 
gmin, uwzględnili w ich programie Powiatowy 
Konkurs Producentów Zbóż Konsumpcyjnych 
o Najlepszej Jakości 2022.

Jego inicjatorami byli: Polski 
Związek Producentów Roślin 
Zbożowych, Starostwo Powia-
towe w  Zwoleniu i  Mazowiecki 

O  zwycięstwie decydowała pro-
centowa zawartość białka. Próbki 
do badań laboratoryjnych prze-
prowadzonych na atestowanych 
urządzeniach, pobrała komisja 
bezpośrednio w gospodarstwach 
uczestników konkursu.

Jego laureatami zostali: zdo-
bywca I  miejsca Witold Dusiń-
ski z gminy Tczów (miejscowość 
Wilczy Ług), II miejsca – Paweł 
Podsiadły z gminy Policzna (zam. 
Czarnolas Kolonia) i III miejsca – 
Andrzej Szczepanowski z gminy 
Kazanów (zam. w  Miechowie-
-Kolonii). Specjalne wyróżnienie 
otrzymał Piotr Wilk z  Podza-
krzówka (gmina Tczów). Wyróż-
nienia za udział w  konkursie 
przyjęli pozostali jego fi naliści: 
Paweł Czerwiński, Józef Dubil 
i  Bogusław Jemioł (cała trójka 
z gminy Zwoleń).

Fundatorem nagród w  kon-
kursie był Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych we 
współpracy z fi rmami BASF, BAY-
ER, GRANOBA oraz AGROTECH 
ze Zwolenia.

Prezes Stanisław Kacperczyk 
poinformował, że PZPRZ od lat 
uczestniczy też w dożynkach pre-
zydenckich oraz „Gościńcu” stano-
wiącym ich część kulinarną. Przed 
rokiem KGW „Piątkowy Stok” 
z  gminy Zwoleń zostało wyróż-
nione uczestnictwem w  przygo-
towaniu na „Gościńcu” degustacji 
potraw ziemi zwoleńskiej. Stani-
sław Kacperczyk z Burmistrzem 
Zwolenia Arkadiuszem Sulimą 
przekazał Annie Olejarz – zastęp-
czyni kierownika tegoż KGW – po-
dziękowanie z oryginalnymi pod-
pisami pary prezydenckiej.

Władze PZPRZ od wielu lat 
twórczo współdziałają z  KGW 
„Kukułki” ze wsi Bartodzieje. 
Przyznały jego członkom specjal-
ne podziękowanie za całokształt 
wieloletniej współpracy. Prezes 
Stanisław Kacperczyk wręczając 
je wraz ze Zbigniewem Gołąb-
kiem, wiceprezesem Zarządu 
ZOSP RP Województwa Mazo-
wieckiego, przypomniał, że KGW 
,,Kukułki” angażowały się corocz-
nie m.in. w promocję przetworów 
zbożowych, a artystycznie w wie-
lu uroczystych spotkaniach z de-
legacją farmerów z Teksasu, gosz-
czących na ziemi zwoleńskiej. 

Szczegółowa relacja z dożynek 
na www.tygodnikradomski.com

Na zdjęciu z prawej laureaci konkursu na najlepszą jakość pszenicy. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulują organizatorzy i dostojni goście

Prezes Stanisław Kacperczyk przekazuje przedstawicielce 
KGW „Piątkowy Stok” podziękowanie od pary prezydenckiej. 

W zbiorowym wręczeniu grawertonu z podziękowaniem dla 
KGW „Kukułki” z Bartodziejów uczestniczyło wielu. Czyni to 
właśnie starosta zwoleński Stefan Bernaciak 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
W jego nazwie jest mowa o naj-
lepszej jakości zbóż, choć w kon-
kursie finalizowanym podczas 

zwoleńskich dożynek wskazano, 
że jest nim ich polska królowa – 
pszenica.

– Jakość zboża ma podstawowe 
znaczenie w produkcji wyrobów 
spożywczych, ale też daje moż-
liwość eksportu po wyższych 
cenach. Aby uzyskać dobrej ja-
kości zboże, należy mieć wie-
dzę i umieć korzystać z nowych 
technologii ochrony i nawożenia 
– powiedział przewodniczący 
komisji Stanisław Kacperczyk, 
Prezes PZPRZ, związany z powia-
tem zwoleńskim nie tylko uro-
dzeniem i  zamieszkaniem, lecz 
także nowoczesną działalnością 
rolniczą. Funkcję zastępcy prze-
wodniczącego pełni wicestarosta 
zwoleński Waldemar Urbański, 
a sekretarza Mariusz Marszałek. 
Członkami komisji byli Jarosław 
Gnyś i Stanisław Gąsior. Komisja 
uznała, że siedmiu uczestników 
konkursu spełniło jego warunki 
regulaminowe. Najważniejszym 
kryterium był wynik badań labo-
ratoryjnych pszenicy konsump-
cyjnej spełniającej polskie normy. 
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250 lat życia 
w puszczy
W 1772 roku w Ekonomii Kozienickiej z polecenia króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego utworzono trzy wsie. 
W miejscu starej osady, Półbór, powstał Augustów. Pozo-
stałe wsie to Stanisławice i, leżące dziś w gminie Grabów 
nad Pilicą, Budy Augustowskie.

Uroczystość obchodów 250-le-
cia lokacji wsi Augustów roz-
poczęła msza święta, do której 
asystował zwoleński chór mę-
ski Kompany. Po mszy nastąpił 
uroczysty przemarsz w  asyście 
orkiestry dętej z  Jedlni „Boni 
Angeli” do pomnika, na którym 
odsłonięto pamiątkową, jubile-
uszową tablicę, zainstalowaną na 
głazie z Łąk Galęcin należących 
do Wspólnoty Gruntowej Wsi 
Augustów. Przecięcia, a  właści-
wie rozwiązania wstęgi, doko-
nali między innymi: wójt gminy 
Pionki Mirosław Ziółek, radny 
sejmiku województwa mazo-
wieckiego Leszek Przybytniak, 
przedstawiciel starosty powiatu 
radomskiego, sekretarz gminy 
Pionki Katarzyna Konopska, 

przewodniczący Rady Gminy 
Pionki Dariusz Goncarz i  Kon-
rad Fila, sołtys Augustowa oraz 
przedstawiciele wsi. 

W  uroczystościach wzięły 
udział szkoły i jednostki organi-
zacyjne z terenu Gminy Pionki, 
Nadleśnictwa Kozienice, Mazo-
wieckiego Zespołu Parków Krajo-
brazowych, Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Grupy ENEA, 
Stowarzyszenia Pszczelarzy 
Puszczy Kozienickiej, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Augustowa, 
Klubów Seniora Ziemi Radom-
skiej.

Po ofi cjalnej części uroczysto-
ści przyszedł czas na zabawę, czyli 
występy zespołów artystycznych, 
w tym szkolnego chóru dziecię-

cego, entuzjastycznie przyjętego 
przez widownię debiutanckiego 
występu lokalnego zespołu „Au-
gustowskie Moce” i koncertu or-
kiestry dętej „Boni Angeli”. 

VII Przegląd Piosenki Biesiad-
nej stanowił drugą część obcho-
dów jubileuszowych. Na scenie 
wystąpiło trzynaście zespołów 
Klubów Seniora Ziemi Radom-
skiej: Półborzanki z Augustowa, 
Sobótka z  Czarnolasu, Wrzos 
z  Garbatki-Letnisko, Pogodna 
Jesień ze Zwolenia, Relax z Ko-
zienic, Leśne Echa z Jedlni-Let-
nisko, Kontrast z Pionek, Joanna 
Tęcza z Domu Kultury ze Zwole-
nia, Złota Jesień z Kozienic, Bar-
wy Życia Razem z Pionek, Sycyna 
z Sycyny, Kompany ze Zwolenia 
oraz Królewskie Źródła z Jedlni. 
Koncertową część uroczystości 
zamknął kozienicki zespół To-
Day.

Żeby obchody jubileuszu na 
trwałe zapisały się w  pamięci, 
uświetniono je dodatkowymi 
atrakcjami. Nakładem Mazo-
wieckiego Zespołu Parków Kra-
jobrazowych ukazała się publika-
cja autorstwa Erwina Kruczonia 
i Beaty Waluś „Augustów. Histo-
ria i współczesność”. Wybita zo-
stała pamiątkowa moneta AUGU-
STÓW–STANISŁAWICE 250 LAT 
– 1772–2022. Również trwałą pa-
miątką po obchodach jubileuszu 
pozostanie „Dąb 250-lecia”, zasa-
dzony wspólnymi siłami przyby-
łych gości i młodzieży.

 Fot. autor i UG Pionki 

Najmłodsi wykonawcy z augustowskiej szkoły nie ustępowali w niczym dorosłym ToDay z Kozienic przyciągnął tłumy słuchaczy

W Augustowie odsłonięto pomnik 250-lecia

Jednym z gości w obchodach jubileuszu był starosta radomski Waldemar Trelka

Pamiątkowa statuetka dla zasłużonych

Debiutancki występ zespołu „Augustowskie Moce” przyjęty został entuzjastycznie

Augustowskie „Półborzanki” 
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Niestraszny deszcz, 
gdy dożynek czas
Tegoroczne święto plonów – dożynki, na długo zapadnie w pamięci mieszkańców gminy 
Odrzywół. Ulewny deszcz przerwał rozpoczynającą się dopiero co zabawę. Ale logistyka 
nie zawiodła. Z płyty boiska, na której miała się odbywać uroczystość, przeniesiono się 
do hali sportowej. I zabawa trwała nadal.

Obchody święta plonów rozpo-
częły się przy pięknej przedpołu-
dniowej pogodzie od mszy świętej 
w  intencji rolników i  w  podzię-
kowaniu za plony, którą odpra-
wił proboszcz parafi i Odrzywół, 
ks.  kanonik Adam Łukiewicz. 
Przed ołtarzem ustawiono wieńce 
dożynkowe przygotowane przez 
sołectwa: Kamienna Wola, Kłon-
na, Myślakowice-Kolonia, Ossa 
i Kolonia Ossa oraz kosze z dara-
mi przygotowane przez sołectwa: 
Ceteń, Jelonek, Dąbrowa, Myśla-
kowice i Lipiny. W mszy uczest-
niczyły liczne poczty sztandarowe 
szkół w Odrzywole i Lipinach oraz 
jednostek OSP.

Popołudniowa część obcho-
dów święta plonów zgromadziła 
mieszkańców gminy i  przyby-
łych na uroczystość licznych go-
ści, wśród których byli między 
innymi: poseł do PE Zbigniew 
Kuźmiuk, poseł na Sejm Dariusz 
Bąk, wicemarszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski, radni Sej-
miku województwa mazowiec-
kiego: Ewa Białecka i  Leszek 
Przybytniak, starosta przysuski 
Marian Niemirski oraz Marek 
Mikołajewski, przewodniczący 
rady Lokalnej Grupy Działania 
„Wszyscy Razem”. 

lejnym zadaniem realizowanym 
w ramach pozyskanych środków 
będzie budowa oczyszczalni ście-
ków. Kosztem 2 milionów złotych 
wybudowana została kanalizacja 
w Kłonnie. W przygotowaniu są 
również prace nad 9 kilometra-
mi dróg za kwotę 6 milionów zło-
tych. – Czeka nas ciężka praca – 
powiedział wójt Kmieciak. – Już 
zaczęliśmy przetargi na moder-
nizację oświetlenia ulicznego 
w Odrzywole. Nie zapominamy 
też o  druhach z  OSP. Niedługo 
rozpoczniemy remonty remiz 
OSP w  Kłonnie i  Wysokinie. 
Mam nadzieję, że również w Od-
rzywole.

Pogoda przerwała tę część uro-
czystości, która miała miejsce na 

płycie gminnego boiska. Po chwi-
lowym oczekiwaniu na poprawę 
sytuacji, wójt Marian Kmieciak 
podjął decyzję, że impreza do-
żynkowa będzie kontynuowana 
w hali sportowej. 

Na zewnątrz lał deszcz i grzmia-
ło, a w ciepłym suchym wnętrzu 
hali rozbrzmiewały skoczne 
rytmy ludowych melodii. Przed 
zmokniętą nieco publicznością 
wystąpił zespół Domu Seniora+, 
dziecięcy zespół „Przepióreczka” 
i zespół „Znad Drzewiczki” z ka-
pelą Zbigniewa Ciechowicza. 

Kiedy się wypogodziło, im-
preza powróciła na płytę boiska, 
gdzie na estradzie wystąpiły 
zespoły „Systematic” i  gwiazda 
wieczoru „Enej”, który rozgrzał 
publiczność do tego stopnia, że 
nie przeszkadzała jej mokra mu-
rawa boiska. 

Na zmarzniętych gości czeka-
ły ciepłe przekąski przygotowane 
w stoiskach Kół Gospodyń Wiej-
skich z Kamiennej Woli, Kłonny, 
Lipin, Kolonii Ossa i Środowisko-
wego Domu Samopomocy w My-
ślakowicach. Dla najmłodszych 
przygotowano dmuchane pałace 
i  zjeżdżalnie. Dla każdego było 
coś miłego na odrzywolskich 
„Dożynkach 2022”, współfi nanso-
wanych przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

– Powoli wznawiamy nasze ży-
cie społeczno-kulturalne, oświa-
towe – powiedział między inny-
mi wójt gminy Odrzywół Marian 
Kmieciak. – Tydzień temu zaczę-
liśmy „Niedzielą z operetką”. We 
wrześniu poświęcony zostanie, 
odnowiony przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Ziemi Od-
rzywolskiej, pomnik-cmentarz 
żołnierzy września 39. roku, na 
którym spoczywa 100 żołnierzy 
WP z Armii „Prusy”. 13 listopada 
zapraszam na XV, jubileuszowy, 
Festiwal Folklorystyczny. 

W  swoim wystąpieniu wójt 
Marian Kmieciak omówił rów-
nież inwestycje planowane 
w najbliższym czasie w gminie 
Odrzywół. – W  bardzo maksy-
malnym skrócie powiem, że 
w  najbliższych miesiącach roz-
poczynamy inwestycje za łączną 
kwotę 32 milionów złotych. Są 
to głównie środki z programów 
rządowych, za co niniejszym 
składam tutaj podziękowanie. 
Będzie to budowa zbiornika 
w Wysokinie, którego planowany 
koszt, 7  hektarów lustra wody) 
z  możliwością wykorzystania 
go do celów rekreacyjnych, wy-
niesie 13 milionów złotych. Ko-

Dożynkowy bochen chleba ponieśli radni gminy Odrzywół: Krystyna Papis 
i Marian Sołtysiak

Wójt gminy Odrzywół Marian Kmieciak z optymizmem patrzy w przyszłość

Na honorowej trybunie zasiedli, z parasolami w pogotowiu, liczni goście

Panie z KGW z Kamiennej Woli przygotowały smaczne ciepłe przekąski

Pamiątkowe zdjęcie w towarzystwie artystów ludowych. Od prawej senator 
Stanisław Karczewski, wójt Odrzywołu Marian Kmieciak, wójt Wieniawy Krzysztof 
Sobczak i starosta przysuski Marian Niemirski

Zespół Enej nie zawiódł oczekiwań publiczności Połączone stoisko KGW z Lipin i Emilianowa przyciągało oko wielu uczestników festynu 
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W ostatnim czasie zauważamy rosnącą 
popularność tzw. prosumenckich insta-
lacji fotowoltaicznych, które przeważnie 
są umieszczone bezpośrednio na dachach 
budynków. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się również tzw. duże instalacje 
zwane potocznie farmami fotowoltaicz-
nymi, które są budowane na gruntach 
rolnych i zajmują powierzchnię od około 
1 ha. Trend ten wynika z faktu, że dzierża-
wa ziemi pod fotowoltaikę może okazać 
się bardzo opłacalna dla jej właściciela. 
Zanim jednak zdecydujesz się na tego 
rodzaju inwestycję, sprawdź, na co po-
winieneś/powinnaś zwrócić szczególną 
uwagę.

WYMAGANIA DLA GRUNTÓW
Nie każdy grunt spełnia wymagania 

pod farmę fotowoltaiczną, a co za tym 
idzie nie w każdym miejscu można ją wy-
budować. Istnieje kilka podstawowych 
kryteriów, które jako właściciel nierucho-
mości możemy zweryfi kować. Pierwszy 
z nich to klasa gruntu. Aby budowa farmy 
fotowoltaicznej miała sens pod wzglę-
dem ekonomicznym dla inwestora, musi 
być zlokalizowana na gruntach klas RIVa, 
RIVb, RV, RVI. Ponadto taka instalacja 
może być położona na nieużytkach pod 
warunkiem, że są one wolne od terenów 
podmokłych oraz zanieczyszczonych, 
które to mogą negatywnie wpłynąć na 
żywotność konstrukcji a w konsekwencji 
na ekonomię projektu.

Kolejnym wymaganiem jest brak 
obiektów rzucających cień na powierzch-
nie modułów fotowoltaicznych, co obniża 
ilość produkowanej energii elektrycznej 
i w efekcie wpływa na opłacalność inwe-

stycji. Mowa tutaj o drzewach, budyn-
kach oraz innych podobnych obiektach. 
Oczywiście w przypadku odpowiednio 
dużych gruntów, które bezpośrednio 
przylegają np. do lasu, farma fotowolta-
iczna zostanie odsunięta na odpowiednią 
odległość, co w efekcie uchroni ją przed 
obniżoną produkcją spowodowaną zacie-
nieniem.

Każdy z inwestorów, rozważając in-
westycję w farmę fotowoltaiczną zlo-
kalizowaną na gruncie, posiada własne, 
tzw. wewnętrzne wymagania związane 
z indywidualnym podejściem do ekono-
mii takiej inwestycji. Aktualnie większość 
inwestorów jest zainteresowanych po-
wierzchniami gruntów o wielkości od 1 ha 
w górę (gdzie górna granica nie istnieje). 
Natomiast dolna granica dzierżawionej 
powierzchni jest związana z minimalną 
mocą samej farmy fotowoltaicznej. Tech-
nologia fotowoltaiczna rozwija się w bar-
dzo szybkim tempie. Jeszcze kilka lat 
temu, aby wybudować farmę fotowolta-
iczną o mocy 1MW, konieczne było zaję-
cie powierzchni około 2 ha. W ciągu kilku 
lat powierzchnia niezbędna do budowy 
1MW farmy fotowoltaicznej zmniejszyła 
się o połowę. Nie ulega wątpliwości, że 
z biegiem lat i rozwojem technologii ta 
powierzchnia będzie się nadal pomniej-
szała, co w efekcie pozytywnie wpływa 
na ekonomię inwestycji.

Aby farma fotowoltaiczna zarabia-
ła na sprzedaży produkowanej energii 
elektrycznej, konieczne jest połączenie 
jej z systemem elektroenergetycznym 
lub z odbiorcą energii. Większość farm 
na naszym rynku jest podłączona do sys-
temu elektroenergetycznego. Na ocenę 

możliwości podłączenia instalacji wpływa 
wiele czynników, od np. wielkości farmy 
co jest bezpośrednio związane z różnymi 
rodzajami i miejscami, do których moż-
liwe jest podłączenie takiej farmy i dłu-
gością kabla, tzw. przyłącza, który trzeba 
ułożyć w ziemi. Ocenę możliwości przy-
łączenia farmy fotowoltaicznej należy po-
zostawić specjaliście, czyli fi rmie, z którą 
planujemy podpisać umowę dzierżawy. 
To fi rma powinna dysponować wiedzą, 
na podstawie której jest w stanie zwery-
fi kować dzierżawione nieruchomości pod 
względem przyłączenia.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 
DOTYCZĄCE DZIERŻAWY GRUNTU 
POD FOTOWOLTAIKĘ
 Kiedy zaczniemy zarabiać?

Aby farma fotowoltaiczna mogła zostać 
wybudowana, konieczne jest przejście ca-
łej ścieżki administracyjnej, wykonanie 
m.in. dokumentów, opracowań, wniosków, 
uzgodnień oraz projektów, na podstawie 
których inwestor uzyska niezbędne decy-
zje administracyjne. Cały proces od pod-
pisania umowy dzierżawy do momentu 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW trwa 
około 2 lat. W przypadku farm wielkopo-
wierzchniowych, tj. około 15MW i więk-
szych, proces ten może się wydłużyć na-
wet do 5 lat. Umowy dzierżawy przewidują 
płatność czynszu od momentu rozpoczęcia 
budowy co oznacza, że przez najbliższe mi-
nimum 2 lata nie będziemy mieć przycho-
du z podpisanej umowy dzierżawy. Jest to 
związane z ryzykiem, które inwestor bierze 
na siebie w przypadku niepowodzenia ta-
kiej inwestycji.

 Czy po podpisaniu umowy dzierżawy 
możemy korzystać z nieruchomości?

Umowa dzierżawy nie powinna zabra-
niać korzystania z przedmiotu dzierżawy 
do momentu rozpoczęcia budowy. W tym 
czasie właściciel działki może korzystać, 
jak również pobierać dofi nansowania, np. 
ze środków unijnych. Zazwyczaj umowa 
dzierżawy dopuszcza możliwość wejścia 
na teren dzierżawy, lecz ma to na celu 
wejście pojedynczych osób, np. przyrod-
ników opracowujących dokumentację 
środowiskową lub geodetów wykonują-
cych mapy.
 Kto płaci podatki związane z funkcjo-

nowaniem farmy fotowoltaicznej?
Wszystkie podatki związane z funk-

cjonowaniem farmy fotowoltaicznej po-
krywa inwestor i powinna to regulować 
umowa dzierżawy. Główny podatek, 
który należy uregulować, to podatek od 
nieruchomości. W przypadku prowadze-
nia działalności jest on dużo wyższy niż 
w przypadku uprawy gruntów.
 A jeśli inwestor zbankrutuje?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to 
inwestycja długoterminowa. Każdy z in-
westorów przed rozpoczęciem takiej inwe-
stycji wykonuje szereg analiz odnoszących 
się do ich opłacalności. Obserwując ceny 
energii oraz wydarzenia z przeszłości na 
rynku energii, możemy łatwo zauważyć 
tendencję wzrostu cen energii a to bezpo-
średnio wpływa na opłacalność inwesty-
cji fotowoltaicznych. Warto pamiętać, że 
farmami są zainteresowane głównie duże 
spółki, które posiadają ugruntowaną pozy-
cję na rynku. To oznacza, że nawet w przy-
padku mniejszego zysku niż został przez nie 
przewidziany, duże spółki nie zbankrutują.

 Kto pokryje koszty utylizacji modułów 
fotowoltaicznych?

W przypadku zakończenia obowiązy-
wania umowy dzierżawy inwestor powi-
nien być zobowiązany do przywrócenia 
nieruchomości do stanu sprzed rozpo-
częcia inwestycji, a co za tym idzie do 
usunięcia wszystkich elementów insta-
lacji, konstrukcji z panelami itp. Umowa 
dzierżawy powinna posiadać takie zapisy 
i zabezpieczać w tym zakresie właściciela 
nieruchomości. 

CZY WARTO PODPISAĆ 
UMOWĘ DZIERŻAWY?

Będąc właścicielem gruntu o klasie 
IV lub gorszej, którego nie planujemy 
zabudować, musimy być świadomi, że 
przychód z prowadzenia działalności 
rolniczej jest dużo mniejszy niż czynsz 
proponowany w przypadku podpisania 
umowy dzierżawy. Jednak na pytanie: 
„Czy warto podpisać umowę dzierża-
wy?”, każdy powinien odpowiedzieć so-
bie indywidualnie po przeanalizowaniu 
wszystkich możliwości zagospodarowa-
nia danej nieruchomości. Wizja dzierżawy 
gruntów i zarabianie na niej bez koniecz-
ności wkładu własnej pracy oraz środków 
fi nansowych jest kusząca i realna.

Z KIM WARTO ZWIĄZAĆ SIĘ 
UMOWĄ DZIERŻAWY?

Umowę dzierżawy podpisujemy z tzw. 
spółką celową, której właścicielem jest 
większy podmiot/deweloper/inwestor. 
Warto zwrócić uwagę, czy fi rma z przed-
stawicielem, której rozmawiamy ma od-
powiednie doświadczenie oraz ugrunto-
waną pozycję na rynku.”

Dzierżawa działki pod instalację fotowoltaiczną. 
Na co zwrócić uwagę decydując się na tego rodzaju inwestycję?



5GMINA KOWAL A

www.kowala.pl

Dożynki 
pełne wrażeń
Pandemia koronawirusa uniemożliwiła władzom samorządo-
wym gminy Kowala organizowanie przez dwa lata tradycyj-
nych dożynek. Bardzo też przeszkadzała miejscowym organi-
zacjom w działalności społecznej i kulturalnej. Chyba dlatego 
do przygotowania, odbytych niedzielę 28 sierpnia, Gminnych 
Dożynek Kowala 2022 włączyło się ich tak wiele. Imponowała 
też mnogość widowni dorocznego Święta Plonów.

Uroczystość rozpoczęło złoże-
nie wieńców i zapalenie zniczy 
pod zlokalizowanym na dzie-
dzińcu kościoła pomnikiem ks. 
Stanisława Fijałkowskiego, pro-
boszcza parafi i Kowali-Stępoci-
na, uczestnika powstania stycz-
niowego, skazanego przez carat 
na zesłanie. 

Podczas mszy św. ks. proboszcz 
poświęcił bochen chleba, niesio-
ny przez starostów dożynek, mał-
żonków Agnieszkę i Bogusława 
Szydłowskich z  Kowali Kolonii, 
a także wieńce wykonane przez 
10 sołectw i  pokropił święconą 
wodą cały korowód dożynkowy, 
udający się z kościoła na stadion 
sportowy z pieśnią ,,Plon niesie-
my plon”, zaintonowaną przez 
zespół ludowy „Stępocianki”.

O  godz. 13-tej rozpoczęła się 
ofi cjalna część dożynek. Na sce-
nie miejsca zajęli: wójt Dariusz 
Bulski, przew. Rady Gminy Da-
riusz Chruślak, z-ca przewodni-
czącego Jan Fryszkowski oraz 
wiceprzewodnicząca RG Jolanta 
Suligowska. Dla przypomnienia 
ważnego wydarzenia historyczne-
go przeczytała ona uczestnikom 

dożynek fragment książki „Moje 
wspomnienia”, autorstwa Stefana 
Brykczyńskiego, uczestnika zwy-
cięskiej bitwy pod Kowalą, stoczo-
nej 21 sierpnia 1963 roku. 

Chlebowa część dorocznej 
imprezy popłynęła wartko. Na 
scenę wkroczyli starostowie 
dożynek Agnieszka i  Bogusław 

Szydłowscy z  poświęconym 
bochnem chleba i  wręczyli go 
wójtowi Dariuszowi Bulskiemu 
ze słowami: Przekazujemy Wam 
bochen chleba wypieczony z  te-
gorocznych plonów, dzielcie go 
mądrze i sprawiedliwie tak, aby 
nikomu go nie zabrakło w gminie, 
powiecie oraz kraju.

Wójt ze współpracownikami 
wspólnie udali się na plac, by 
dzieląc się chlebem upieczonym 
z tegorocznych plonów z gośćmi 
i mieszkańcami przekazywać im 
szczere życzenia.

Starostowie dożynek nie byli 
jedynymi wyróżnionymi rolnika-
mi. Starosta radomski Waldemar 

Trelka i przewodniczący RG Ko-
wala Dariusz Chruślak wręczyli 
odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa’’ 
– pszczelarzowi Robertowi Mrocz-
kowi z Maliszowa, młodemu rol-
nikowi Łukaszowi Marczykow-
skiemu z Bukowca i Grzegorzowi 
Brzeskiemu, prowadzącemu wzo-
rową pasiekę w Augustowie.

List przesłany przez Marszał-
ka Adama Struzika do władz 
samorządowych gminy i  jej 
mieszkańców odczytał Jan 
Fryszkowski – Wiceprzewodni-
czący RG Kowala.

W trakcie realizacji bogatego 
scenariusza, solidnie pracowały 
komisje konkursowe wieńcowa 
i na najładniejsze stoisko. Człon-
kowie komisji wieńcowej z uwa-
gą obserwowali zwyczaj ,,ośpie-
wywania i  obtańcowywania 
wieńców” czyli ich artystyczną 
prezentację. Po wymianie opinii 
orzekli, że najlepszy wieniec wy-
konało Sołectwo Parznice. Z ko-
lei komisja konkursu na najpięk-
niejsze (chyba także częstujące 
dożynkowiczów najsmaczniej-
szymi łakociami) stoisko uznała, 
że takie właśnie urządziło Sołec-
two Kończyce-Kolonia.

Bardzo urozmaicone występy 
zaprezentowali wychowankowie 
przedszkoli i  uczniowie szkół 
gminy Kowala. Swoje umiejęt-
ności artystyczne zaprezentowali 
też zespoły: „Stępocianki” z Ko-
wali-Stępociny i ,,Niezapominaj-
ki” z Maliszowa.

Następnie sceną główną za-
władnęli artyści i  zespoły za-
wodowe, poczynając od adre-
sowanego do dzieci programu 
cyrkowego pt. „Pablo Magik”. 
W  tym czasie zaczął padać 
deszcz, ale nie zniechęciło to 
widzów skrytych pod paraso-
lami i oklaskujących koncerty: 
Trzech Tenorów i  Wojciecha 
Gąsowskiego oraz Kabaretu 
Smile. Gdy Zespół Jumbo Afri-
ca wkroczył na scenę, widzowie 
zapełniający szczelniej stadion 
zwinęli parasole. Zespół Piękni 
i Młodzi oklaskiwała bardzo licz-
na widownia.

Wójt Dariusz Bulski mógł więc 
o  godzinie 22.30 z  satysfakcją 
podziękować wszystkim, także 
artystom, współorganizatorom 
udanego Festynu Dożynkowego 
i  nieszczędzącej braw radosnej 
widowni.   (M.K.)

Podczas mszy św. ks. proboszcz poświęcił bochen chleba

Korowód dożynkowy zmierza na stadion

Gości powitał wójt Dariusz Bulski Porywający koncert Trzech Tenorów

Zespół Piękni i Młodzi oklaskiwała bardzo liczna widownia
Wojciech Gąsowski przypomniał 
swoje największe przeboje

Wójt Dariusz Bulski dzielił się z mieszkańcami chlebem 
upieczonym już z tegorocznych plonów



6 Nr 226POWIAT R ADOMSKI

www.powiatradomski.pl

Powiatowo-Gminne 
Dożynki 
w Myśliszewicach
Niewielka wieś Myśliszewice w gminie Jedlnia-Letnisko i jej 
społeczność stała się bohaterem dnia. To właśnie tu, w so-
botę 10 września, odbyły się dożynki powiatu radomskiego.

Po mszy św., odprawionej 
w  kościele parafi alnym pw. św. 
Faustyny Kowalskiej w  Groszo-
wicach przez ks. biskupa Marka 
Stolarczyka, barwny korowód 
wieńcowy, poprzedzany przez 
kapelę Zdzisława Kwapińskiego, 
przeszedł na plac przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Myśliszewicach, 
gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości, w której wśród wielu in-
nych gości wzięli udział również 
parlamentarzyści: Marek Suski, 
Anna Kwiecień, Andrzej Kosz-
towniak, poseł do UE Zbigniew 
Kuźmiuk oraz Artur Standowicz 
– wicewojewoda mazowiecki. 

– Wspólnie dziękujemy Bogu 
i ludziom za dobre plony – powie-
dział starosta powiatu radomskie-
go Waldemar Trelka. – Składam 

najserdeczniejsze podziękowania 
za codzienny trud, ofi arną pracę, 
dzięki której oby nigdy nie za-
brakło nam chleba. Jako starosta 
radomski życzę dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, zawsze 
dobrej pogody i Bożego błogosła-
wieństwa na kolejne dni.

Życzenia rolnikom złożył rów-
nież burmistrz Jedlni-Letnisko 
Piotr Leśnowolski, mówiąc mię-
dzy innymi: – Rolnicy nie pracują 
od godziny 8 do 15. Rodziny rol-
nicze nie mają godzin nadliczbo-
wych, świąt, niedziel. Oni muszą 
realizować wszystkie obowiązki, 
które na nich spoczywają – bez 
względu na pogodę, porę roku, 
czy dzień tygodnia i za to im ser-
decznie dziękujemy.

Po tradycyjnym przekazaniu 
gospodarzom bochna chleba 

„upieczonego z  tegorocznych 
zbóż” przez starostów dożynek, 
Monikę Podsiadła i Tomasza Sty-
czyńskiego, rozpoczęło się obrzę-
dowe ośpiewywanie wieńców.

Po tej uroczystości nastąpiła 
kolej na wyróżnienia dla rolni-
ków. Wielu z  nich otrzymało 
w  tym dniu medal „Zasłużony 
dla Rolnictwa”, „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego”. Meda-
lem „Pro Patria” odznaczono dr 
Bożenę Grad, wieloletnią radną 
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, 
a odznaką „Zasłużony dla Samo-
rządu Rolniczego” radnego Rady 
Powiatu Radomskiego, Mariana 
Wikło.

W międzyczasie komisja kon-
kursowa pod przewodnictwem 
Adolfa Krzemińskiego dokonała 
wyboru najpiękniejszych wieńców 

Przed mszą uczestników uroczystości powitali gospodarze starosta Waldemar 
Trelka i burmistrz Piotr Leśnowolski

Korowód wieńcowy poprowadziła Kapela Zdzisława Kwapińskiego

Poseł Marek Suski odczytał list prezydenta RP Dostojni goście

Starostowie dożynek Monika Podsiadła i Tomasz Styczyński osobiście częstowali 
gości święta plonów

„Gospodarzu dziel ten chleb sprawiedliwie”

wykonanych tradycyjnymi meto-
dami. Spośród wieńców z  gmin 
powiatu radomskiego wybrano 
trzy. Pierwsza nagroda za najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy trafi ła 
do Zespołu Ludowego „Chomento-
wianki” z gminy Skaryszew. Dru-
gie miejsce zajęły panie z  KGW 
„Groszowianki” z gminy Jedlnia-
-Letnisko, a trzecie KGW „Błazi-
nianki” z gminy Iłża.

Dla uczestników festynu przy-
gotowano szereg atrakcji. Licz-
ne Koła Gospodyń Wiejskich 
z  terenu powiatu radomskiego 
przygotowały stoiska z przeką-
skami. Ponadto zaprezentowały 
się stoiska instytucji pracujących 
na rzecz wsi i  rolnictwa, m.in. 



7POWIAT R ADOMSKI

Medalem „Zasłużony dla Rolnic-
twa” nagrodzeni zostali:
 Dominik Pośnik z Gutowa, 

gm. Jedlińsk;
 Krystyna Adamczyk ze wsi Lisów, 

gm. Błaziny;
 Łukasz Murawski z Woli Wacła-

wowskiej, gm. Wolanów;
 Grzegorz Węglicki z Grzmucina, 

gm. Gózd;
 Sławomir Ginał z Prędocina, 

gm. Iłża;
 Monika Podsiadła z Myśliszewic, 

gm. Jedlnia-Letnisko;
 Robert Borkowski z Gzowic, 

gm. Jedlnia-Letnisko;
 Marcin Masiarz z Myśliszewic, 

gm. Jedlnia-Letnisko.

Medalem „Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego” nagrodzeni zostali:
Ewa Tkaczyk, Stowarzyszenie 
Miłośników Zespołu Ludowego 
„Wolanianki”, Ewa Markowska-
-Bzducha, Marianna Mąkosa, 
Marcin Suligowski, Paweł Piasek, 
Teresa Kalbarczyk.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Stowarzy-
szenie „Dziedzictwo i  Rozwój”, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w  Radomiu i  wiele 
innych instytucji.

Dla najmłodszych przygotowa-
no plac zabaw zapełniony wielo-
barwnymi dmuchanymi pałaca-
mi-zjeżdżalniami, czy basenami 
z piłkami. 

Dożynkowe święto uświetniły 
występy zespołów ludowych ta-
kich jak kapela Zdzisława Kwa-
pińskiego, czy zespół „Wolanian-
ki”. Miłą niespodziankę sprawili 
uczestnikom dożynkowego fe-
stynu aktorzy z kabaretu KaŁa-
MaSz, znani wszystkim z nieza-
pomnianego serialu „Ranczo”. 

Mimo nie najlepszej pogody 
przed sceną do późnych godzin 
bawiły się tłumy. Dużą sympatią 
cieszyli się artyści zespołu mu-
zycznego DEFIS. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Classic, który w tym roku obcho-
dzi 30-lecie istnienia. Z tej okazji 
organizatorzy dożynek wręczyli 
im pamiątkowy grawerton. 

Foto: Starostwo Powiatowe

Wieńce dożynkowe prezentowały się wspaniale Starosta Waldemar Trelka ruszył w tan w pierwszej parze

Tradycyjne ośpiewanie wieńców. Na scenie zespół z Bieniędzic

Medalem „Pro Patria” odznaczona została dr Bożena Grad

Każde stoisko KGW oferowało smakowite przekąski

Kabaret KaŁaMaSz był rewelacyjny

Gwiazda wieczoru zespół Classic rozgrzał widownię do czerwoności
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Chleba 
w gminie Mirów 
nie zbraknie
Parafrazując słowa króla Władysława Jagiełły wypowie-
dziane pod Grunwaldem, możemy napisać „Chleba ci 
u nas dostatek”, bo na dożynkach w gminie Mirów po-
święcono nie jeden bochen chleba, ale wiele.

Dożynki w gminie Mirów za-
wsze są pełne niespodzianek. 
W tym roku wzbogacono święto 
plonów o  nowy element, który 
zapewne wejdzie na trwałe do 
tradycji, a może posłuży za przy-
kład innym gminom. Każde z so-
łectw przygotowało swój bochen 
dożynkowego chleba, a  wszyst-
kie były wspaniale ozdobione 
i niepowtarzalne. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w  intencji rolników, od-
prawiona w  kościele parafi al-
nym w  Mirowie Starym pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
koncelebrowana przez ks. Jana 
Godka. 

Po kościelnych uroczysto-
ściach barwny korowód, poprze-
dzany starostami tegorocznych 
dożynek, Darią Pytoń z Rogowa 
i Sławomirem Zawiszą z Mirów-
ka, przemaszerował na skwer 
przy mirowskim amfi teatrze. 

Skwer już od wczesnych go-
dzin rannych tętnił życiem. 
Ustawiano barwne i smakowicie 
wyglądające stoiska sołectw, stra-
gany z pamiątkami i dmuchane 
pałace dla najmłodszych uczest-
ników dożynek. 

– Spotkaliśmy się po roku wy-
tężonej, ciężkiej pracy za którą 
rolnikom serdecznie dziękuję. Za 
ten wasz trud – powiedział m.in. 
wójt gminy Mirów, Artur Siwio-
rek. – Wszystko się sprzeciwiało. 
Począwszy od pogody, poprzez 
ceny nawozów, poprzez wiele inne 
sprawy, ale wy dajecie radę z tym 
wszystkim. Uporacie się i co roku 
tak piękne bochny chleba są tu-
taj do podziału. Serdeczne słowa 
uznania dla wszystkich rolników 
z terenu gminy Mirów. (…) Pragnę 
podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego, że możemy 
się tutaj dzisiaj bawić i świętować, 
to święto chleba. Szczególnie dzię-
kuję Radzie Gminy z przewodni-
czącym Wiesławem Morawiakiem 
i pracownikom Urzędu Gminy na 
czele z  sekretarzem Markiem 
Łuszczkiem. Dziękuję Kołom 
Gospodyń Wiejskich, sołtysom, 
dyrektorom szkół i  podległym 
jednostkom. Wszystkim, którzy 
w jakikolwiek przyczynili się, żeby 
dzisiejsze nasze święto pięknie na 
tej scenie przeżywać. 

Po powitaniu uczestników fe-
stynu, głos zabrali zaproszeni 
goście, wicemarszałek Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, 
Rafał Rajkowski i poseł na Sejm 
Agnieszka Górska, również prze-
kazując rolnikom wyrazy po-
dziękowania i najserdeczniejsze 
życzenia.

Po tej ofi cjalnej części na scenę 
wkroczyli starostowie dożynek 
przekazując gospodarzom gmi-
ny, wójtowi Arturowi Siwiorkowi 
i przewodniczącemu Rady Wie-
sławowi Morawiakowi, dożynko-
wy bochen chleba z tradycyjnym 
w tej okoliczności przykazaniem: 
„Gospodarzu, dziel ten chleb 
sprawiedliwie, tak aby go nie za-
brakło dla nikogo”.

Po tej uroczystej chwili, go-
spodarze ruszyli częstować do-
żynkowym chlebem przybyłych 
gości, a  na scenę wkroczyli ar-
tyści ludowi i  „obśpiewywali” 
wieńce. W  międzyczasie ko-
misja konkursowa w  składzie 
Aneta Dygas, Daria Pytoń i Piotr 
Kowalik, oceniła wystawione do 
konkursu plony. Nagrodzono 
je w  trzech kategoriach: owoc 
i warzywo i zboże. W kategorii 
„owoc” pierwsze miejsce zdo-

była Agnieszka Kiełbasa. Dalsze 
miejsca zajęły Mirosława Kępas 
i Alicja Minda. W kategorii „Wa-
rzywo” zwycięzcami okazali się 
Sylwia Bilska, Alina Marlica i Łu-
kasz Bilski. Wśród wystawców 
zbóż zwycięzcami zostali Szcze-
pan Smorągiewicz, Grażyna Kępa 
i Robert Zaborski.

Po ogłoszeniu wyników kon-
kursu przyszedł czas na spraw-
nościowy konkurs sołectw. Ro-
zegrano go w kategoriach: rzut 
kaloszem, wyścig w  workach, 
wyścig z łyżką i jajkiem oraz „bi-
cie piany”.

Po tych budzących niemałe 
emocje zawodach przyszedł czas 
na rozrywkę. Do śmiechu pobu-
dził widownię „Kabaret Paka”, 
a  po nim wstąpił na estradę 
uwielbiany przez wszystkich lu-
dowy zespół dziecięcy „Radosne 
Nutki”. 

Kiedy już zapadł zmrok, na 
scenę wkroczyli artyści ze górnej 
półki – ukraiński zespół „Shlager 
Band”, mający w swoim repertu-
arze również i  polskie utwory. 
Do czerwoności rozpalił widzów 
występ zespołu „MIG”, a tanecz-
na zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych 

Na dożynkach w  gminie Mi-
rów wszyscy bawili się doskona-
le do późnych godzin nocnych 
i żal było się rozstawać, ale już 
za rok kolejne dożynki, kolejne 
niespodzianki i kolejni wspaniali 
artyści zagoszczą w mirowskim 
amfi teatrze.

Dodajmy jeszcze, że Gminne 
Dożynki w  gminie Mirów dofi -
nansowane zostały przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego.

Foto: JL/UG

W tym dniu poświęcono wiele dożynkowych bochnów chleba

Dożynkowy korowód przeszedł przez ulice Mirowa

Starostowie Daria Pytoń i Sławomir Zawisza wręczyli gospodarzom bochen chleba 

Stowarzyszenie Jarzębinki z sołectwa Mirów godnie się prezentowały

Gwiazda wieczoru – MIG

Wójt Artur Siwiorek podziękował rolnikom za ich całoroczny trud
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www.pionki.pl

Za nami I Festiwal 
BLACK VINYL CLASSICS
Pionki chlubnie dołączyły do długiej listy festiwalowych miast. W dniach 9 i 10 wrze-
śnia odbyła się tu pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego BLACK 
VINYL CLASSICS. Nazwa festiwalu jest jak najbardziej uzasadniona.

W całej Polsce Pionki słynęły 
z produkcji amunicji i „czarnych 
krążków”, czyli winylowych płyt, 
po które nieraz pod sklepami 
ustawiały się długie kolejki. – 
Dziś, znajdująca się w Miejskim 
Ośrodku Kultury Izba Czarnej 
Płyty, stanowi namacalny pomnik 
muzyczny minionych lat – powie-
dział dyrektor artystyczny festi-
walu, Andrzej Wojciechowski. 

– Festiwal Black Vinyl Classic 
to nowa formuła, która mam 
nadzieję, wpisze się na stałe 
w kalendarz kulturalny naszego 
miasta – powiedział burmistrz 
Pionek Robert Kowalczyk. – Nie 

musimy robić tego co wszyscy, 
możemy podążać swoją drogą, 
taką drogą, która będzie nas ubo-
gacać i  wzmacniać. Burmistrz 
podziękował również marszałko-
wi za wkład fi nansowy nie tylko 
w organizację samego festiwalu, 
ale również za wszystkie inicja-
tywy wspierane przez samorząd 
województwa mazowieckiego. 

Lista kompozytorów, których 
utwory mieli przyjemność wy-
słuchać uczestnicy festiwalu, była 
imponująca. Giacomo Puccini, 
Giuseppe Verdi, Imre Kálmán, 
Franz Lehár, Johann Strauss 
i  wielu, wielu innych twórców 

i popularyzatora wiedzy o muzy-
ce, rozpoczął się z „przytupem” 
od uwertury do opery „Carmen” 
Georgesa Bizeta w  wykonaniu 
Orkiestry Festiwalu pod dyrek-
cją Maestro Mieczysława Smydy, 
założyciela i dyrektora artystycz-
nego Orkiestry Arte Symfoniko.

Organizatorzy tego niezwy-
kłego wydarzenia kulturalnego 
się nie zawiedli. Sala koncerto-
wa Miejskiego Ośrodka Kultury 
wypełniona była po brzegi, tak 
pierwszego jak i drugiego dnia, 
w którym słuchacze mogli zapo-
znać się z kompozycjami współ-
czesnych twórców – Henryka 
Mikołaja Góreckiego, Beniamina 
Baczewskiego, Adama Wesołow-
skiego i Wojciecha Kilara.

Pierwszy Festiwal Black Vinyl 
Classics pozostawił w  słucha-
czach niezatarte wspomnienie, 
które będzie im towarzyszyć 
przez najbliższy rok, aż do dru-
giej edycji tego wspaniałego wy-
darzenia.

Organizatorami festiwalu mu-
zycznego w Pionkach był Urząd 
Miasta Pionki, Miejski Ośrodek 
Kultury w Pionkach, Baltic Gra-
mophone oraz Fundacja Baltic 
Gramophone. Wydarzenie zosta-
ło sfi nansowane ze środków dota-
cji celowej z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Foto: JL/UM Pionki
Burmistrz Robert Kowalczyk znany jest z wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych

W dniach festiwalu sala koncertowa MOK w Pionkach wypełniona była po brzegi
Wspaniała Joanna Nawrot i aria Lauretty 
w jej wykonaniu zachwyciła słuchaczy

Pamiątkowe zdjęcie władz samorządowych Pionek z artystami
Wicemarszałek Rafał Rajkowski (pierwszy z prawej) zadeklarował wsparcie samo-
rządu mazowieckiego we wszystkich inicjatywach lokalnych

oper i operetek. Równie imponu-
jąca była lista wykonawców m.in.: 
Joanna Nawrot – sopran (darząca 
Pionki od lat szczególnym senty-
mentem), Adam Sobierajski – te-

nor, Łukasz Wroński – tenor, Ja-
kub Milewski – baryton. 

Festiwal, sprawnie poprowa-
dzony przez Jarosława Prasz-
czałka, dyrygenta, kompozytora 

Orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Mieczysława Smydy

Wszystkie występy artystów zachwyciły publiczność 
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Redakcja poleca

Lisa Jackson 
podbija Polskę!
Świat literatury kryminalnej już lata temu pożegnał 
się z męską dominacją! Są i tacy, między innymi 
w Oregonie w Stanach Zjednoczonych, którzy bez 
wahania powiedzą, że dowodem na to jest twórczość 
Lisy Jackson, a jej debiut 40 lat temu podadzą za 
datę umowną nastąpienia poważnych zmian. Jak to 
się stało, że zwykła i skromna gospodyni domowa 
została poczytną i płodną autorką z ponad 85 powie-
ściami na koncie? Polscy czytelnicy będą mogli zro-
zumieć tajemnicę jej sukcesu już 28 września wraz 
z premierą powieści „Paranoja”.

Lisa Jackson jest autorką bestsellerów utrzymujących na listach 
New York Timesa przez wiele tygodni. Na koncie ma ponad 85 
powieści. Jest także współautorką serii Colony, napisanej ze swoją 
siostrą, Nancy Bush. Jej powieści sprzedały się w niemal 30 milio-
nach egzemplarzy, a tłumaczone są już na ponad 20 języków.

Głęboko w umyśle psychopaty…
Głównym obiektem jej zainteresowania są ludzkie umysły – 

w każdej możliwej odsłonie. Mimo iż prywatnie Lisa Jackson to 
udzielająca się społecznie i aktywna towarzysko kobieta, a pry-
watnie wspaniała matka i babcia, jako autorka mrocznych po-
wieści doskonale zgłębiła zaburzone i chore umysły zabójców, 
prześladowców i  socjopatów każdego rodzaju. Jej fascynację 
mrokiem oraz motywami seryjnych przestępców widać na kar-
tach każdej opowieści, którą tworzy. Jak sama jednak twierdzi, 
wgląd w umysły psychopatów nie pozostaje bez echa, a codzien-
ne mierzenie się ze strachem i przerażeniem, z jakimi borykają 
się wykreowane przez nią ofiary, unaocznia w brutalny sposób, 
że w prawdziwym świecie terror i szaleństwo dotyka zbyt wie-
lu ludzi. Swoje powieści opiera bowiem na tym, co obserwuje 
w prawdziwym życiu i czemu przyglądają się na co dzień wręcz 
obsesyjnie media – strachu, panice, bólu i okrucieństwu ludzi 
wobec siebie nawzajem.

Prawo dostępu do broni 
w premierowym thrillerze „Paranoja”

Z jednym z takich aktualnych i bolesnych tematów Lisa Jackson 
rozprawia się w powieści „Paranoja”, którego premierę wydawnic-
two Skarpa Warszawska zaplanowało już na 28 września. Bardzo 
ważnym motywem książki są negatywne skutki powszechnego 
w  Stanach Zjednoczonych dostępu do broni – prawa, które od 
dziesięcioleci zbiera krwawe żniwo wśród obywateli USA i prawo, 
o którym coraz częściej dyskutuje się również w Polsce…

Czy tytułowa paranoja to jedynie niepotrzebna histeria czy wstęp 
do dyskursu, w którym mimo viralowości dalej brakuje ważnego 
głosu rozsądku? Lisa Jackson odpowiada na to pytanie bezpardo-
nowo, snując historię tragedii rodzinnej, niezamierzonego morder-
stwa i nieskończonego poczucia winy… 

A polski czytelnik będzie mógł przekonać się o zasadności tego 
dyskursu już 28 września!

 Paulina Piziorska
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 Dożynki to tak naprawdę święto nie tylko plonów i rolników, ale 
i całych rodzin. Przecież w pracę na roli zaangażowana jest cała ro-
dzina, a nie jedynie sam gospodarz. Nic też dziwnego, że na święto 
plonów przybywają całe rodziny. Na takim właśnie festynie rodzin-
nym w Mirowie spotkaliśmy na spacerze wraz z małżonką Grażyną 
wójta gminy Mirów Artura Siwiorka.

 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak 
nie może narzekać na brak zajęć. Spotykamy go wielokrotnie w prze-
różnych okolicznościach i warunkach atmosferycznych. Czy to deszcz, 
czy spiekota, zawsze jest na stanowisku. Był na deszczowym święcie 
papryki w Klwowie i upalnym jubileuszu 250-lecia wsi Augustów. Nie 
ominął również ulewnych dożynek w gminie Odrzywół. Jego pobyt 
uwieczniliśmy pamiątkowym zdjęciem (wykonanym jeszcze przed 
ulewą) w towarzystwie wójta gminy Odrzywół, Mariana Kmieciaka.

 Taka okazja zdarza się 
rzadko. Ćwierćmilenijna uro-
czystość lokacji wsi Augustów 
(gm. Pionki) przyciągnęła wie-
lu miłośników historii regionu. 
Wśród nich nasi reporterzy 
wypatrzyli burmistrza miasta 
Pionki Roberta Kowalczyka 
i Leszka Rejmera, kierownika 
jednego z wydziałów UM. Nie 
obeszło się bez pamiątkowego 
zdjęcia z tak doniosłego jubi-
leuszu. 

 Cezary Pietruszew-
ski, przewodniczący 
Rady Gminy Jastrzębia 
i Marian Wikło, radny 
powiatu radomskiego 
są znanymi w  swoim 
środowisku miłośni-
kami ludowej tradycji. 
Nic więc dziwnego, 
że zażyczyli sobie, 
aby podczas dożynek 
powiatu radomskie-
go w  Myśliszewicach 
uwiecznić ich na pa-
miątkowym zdjęciu 
z  zespołem „Raz na 
Ludowo” z  Lesiowa, 
reprezentującym gmi-
nę Jastrzębia.

 Obchody jubileuszu lokacji wsi Augustów upamiętniono zasadze-
niem „Dębu 250-lecia”. Radny sejmiku Leszek Przybytniak wspominał 
wójtowi gminy Pionki Mirosławowi Ziółkowi i sekretarz Katarzynie 
Konopskiej, że uczestniczył już w zasadzeniu podobnego dębu, poka-
zując dłonią, że był wtedy „TAKI MALUTKI”. Dziś jest to już okazały 
dąb. Miejmy nadzieję, że ten zasadzony w Augustowie dorośnie do 
swojego imienia i godnie będzie się prezentował za kolejne 250 lat.

 Dożynki w gminie Mirów zawsze są pełne atrakcji. Nic też dziwnego, że przyciągają wielu znamie-
nitych gości. Wśród nich wypatrzyliśmy, i uwieczniliśmy na okolicznościowej fotce, wicemarszałka 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego w towarzystwie (od prawej) starosty 
szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, Wiesława Morawiaka – przewodniczącego Rady Gminy 
Mirów i Artura Ludewa – burmistrza Szydłowca (pierwszy od lewej). 

Z rodziną przyjemniej

Miłe spotkanie

Czy słońce, czy deszcz

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

Był taki malutki…

Raz na 250 lat



12 Nr 226REKL AMA


