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Dożynki powiatowo-gminne w Klwatce Królewskiej
18 września wspaniała atmosfera przepełniła miej-
scowość Klwatka Królewska, gdzie odbyły się dożynki 
powiatowo-gminne. Wielkie święto rolników z całego 
powiatu radomskiego, a w szczególności gminy Gózd, 
na którym obecni byli przedstawiciele 13 gmin powia-
tu radomskiego, reprezentanci 20 sołectw gminy Gózd. 
Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści, 
przedstawiciele rządu, władz samorządowych szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, przed-
stawiciele oświaty, służby zdrowia i innych instytucji 
publicznych.

Gospodarzami tegorocznych 
dożynek byli: Starosta Powiatu 
Radomskiego Mirosław Ślifir-
czyk i Wójt Gminy Gózd Paweł 
Dziewit. Obchody uroczystości 
rozpoczęły się od odprawienia 
mszy świętej wygłoszenia ho-
milii i poświęcenia wieńców 
przez biskupa radomskiego 
Jego Ekscelencję Henryka To-
masika w asyście księży z para-
fii Małęczyn i Gózd.

W trakcie wydarzenia głos 
zabrali gospodarze dożynek 
– starosta radomski Mirosław 
Ślifirczyk i wójt Paweł Dziewit 
– którzy przemówienia roz-
poczęli od powitania gości i 
przekazania podziękowań dla 
rolników za tegoroczne zbio-
ry. Podczas dożynek zasłużeni 
mieszkańcy powiatu otrzymali 
odznaczenia państwowe – 
„Brązowe Krzyże Zasługi”, od-
znaczenia Ministra Rolnictwa 
„Zasłużony dla Rolnictwa”, 
medale „Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego” oraz grawertony 
za zasługi dla rozwoju gminy i 
powiatu.

Ważną częścią święta plo-
nów był tradycyjny konkurs 
na wieniec. Prezentacjom to-
warzyszyły tradycyjne śpiewy 
oraz dożynkowe przyśpiewki, 
a nawet wiersze. W tym roku 
komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem znanego regio-
nalisty Adolfa Krzemińskiego 
przyznała pierwsze miejsce 
Kołu Gospodyń Wiejskich w 
Goździe, drugie sołectwu Cho-
mentów w gm. Skaryszew, zaś 
trzecie sołectwu Wsola w gm. 
Jedlińsk.

Uczestnicy dożynek wzięli 
udział w konkursie KRUS-u pt. 
„Pracuj bezpiecznie”, zaś stra-
żacy z jednostek OSP Klwatka 
Królewska i OSP Gózd popro-
wadzili pokaz udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 
Strażacy z OSP Klwatka Królew-
ska otrzymali od KRUS torbę 
pomocy przedmedycznej.

Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się stoisko przygoto-
wane przez świetlice wiejskie 
naszej gminy. Pięknie wykona-
ne prace artystyczne różnymi 
metodami przez podopiecz-
nych świetlic przykuwały uwa-
gę oglądających. Także atrak-
cją było stoisko przygotowane 
przez sołectwo Kłonów z bo-
gatym parkiem maszyn i urzą-
dzeń rolniczych używanych 
przez naszych dziadków, oraz 
bogato ozdobiony w tego-
roczne zbiory wóz konny.

Tegoroczne dożynki powia-
towo-gminne były doskonałą 
okazją do zaprezentowania się 
producentów i wystawców z 
całego powiatu radomskiego. 
Wszyscy zainteresowani mogli 
porozmawiać z przedstawicie-
lami ARiMR, KRUS, MODR, TUW, 
Mazowieckiej Izby Rolniczej czy 
Polskiego Związku Pszczelar-
skiego, hodowcami ptactwa i 
innych zwierząt hodowlanych.

Organizator z y doż ynek 
dla przybyłej licznie publicz-
ności przygotowali ciekawy 
program artystyczny, w tym 
występy zespołów ludowych, 
Kapeli znad Baryczy, Kapeli 
Staśka Wielanka, Kapeli Zdzi-
sława Kwapińskiego,

Super rozrywkę zapewnili 
aktorzy znani z serialowego 
Rancza. Filmowy Hadziuk – 
Bogdan Kalus oraz Stasiek 
policjant – Arkadiusz Nader 
oraz Jacek Łapot zadbali o do-
bre humory przed występami 
gwiazd wieczoru.

Wszyscy najbardziej ocze-
kiwali na wieczorne koncerty 
muzyczne. Najpierw wystąpił 
zespół Playboys, zagrał „Lejde” i 
inne swoje największe przebo-
je. Prawdziwe szaleństwo za-
częło się, gdy na scenę wszedł 
Zenek Martyniuk z zespołem 
Akcent. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć „Przez twe oczy zie-
lone” i innych znanych hitów w 
wykonaniu jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych gwiazd mu-
zyki disco-polo w Polsce.


