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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W krainie poezji Pani 
Katarzyny Fajkis

WYJAZD SZKOLENIOWY 
WDRAŻANIE LSR 2016-2023 
POŁĄCZONY Z PREZENTACJĄ DOBRYCH 
PRAKTYK I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY LGD 
Z CZECH. 

Tłoczony sok jabłkowy z Doliny 
Radomki na Liście Produktów 
Tradycyjnych

Folkowa Wieniawa. Relacja 
z XI Spotkań z Folklorem 
im. Stanisława Stępniaka.

Najlepsze dania i potrawy 
z papryki wybrane 
w konkursie kulinarnym LGD.

Kolorowy Jarmark Ludowy 
w Bierwcach. 

400 000,00 zł na realizację 
projektów grantowych 
w Stowarzyszeniu „Razem 
dla Radomki”.



Serdecznie zapraszam Państwa do lektury najnowszego wydania Dziedzictwo kulinarne to kolejny z obszarów naszych działań, który 

Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla jest dla nas bardzo ważny – a producenci z naszego obszaru są coraz 

Radomki”. Przedstawiamy w nim najciekawsze inicjatywy i działania bardziej doceniani nie tylko na rynku krajowym, ale również 

które realizowaliśmy w okresie dwóch ostatnich miesięcy. ogólnopolskim.  W miesiącu lipcu Smaczek z Doliny Radomki, został 

wyróżniony tytułem Produktu Tradycyjnego na Liście Ministerstwo 
Wśród przedstawionych informacji nie zabraknie relacji z wydarzeń, 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność tłoczonego soku jabłkowego 
które współorganizowaliśmy w okresie letnim. W wydawnictwie znajdą 

z Doliny Radomki wśród 108 produktów tradycyjnych z terenu 
się relacje z „roztańczonego” Jarmarku Ludowego w Bierwcach, czy 

województwa mazowieckiego potwierdza jego wyjątkową jakość, 
z jedenastej już edycji Spotkań z folklorem im. Stanisława Stępniaka 

wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi 
w Wieniawie. Obok nich przekazujemy informacje o rozstrzygnięciu 

metodami produkcji. 
konkursu na przepyszne produkty i potrawy przygotowywane z Papryki 

Przytyckiej, relacje ze zmagań sołectw w Jedlińsku oraz z wyjazdu Zachęcamy do lektury naszego wydawnictwa oraz do dzielenia się 

studyjnego członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, którzy spostrzeżeniami i informacjami na łamach kolejnych numerów.

przygotowując realizację projektów współpracy odwiedzili partnerską 

lokalną grupę działania z terenu Czeskiej Republiki. 

Opowiemy o trwającym obecnie naborach wniosków w ramach 

projektów grantowych LGD, dla których przeznaczyliśmy 400 000,00 zł 

na wsparcie dla inicjatyw mających na celu aktywizację lokalnych 

społeczeństw, finansowanie pomysłów naszych mieszkańców, liderów 

środowisk wiejskich i organizacji pozarządowych. Kolejny nabór trwa do 

12 października, tym bardziej zachęcamy do składania projektów, które Prezes Zarządu Stowarzyszenia
pozwolą Państwu na rozwój swoich miejscowości w ramach inicjatywy  LGD „Razem dla Radomki”
pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich”.

Cezary Adam Nowek

Wstęp
Dro dz y Cz y te l n i cy !
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400 000,00 zł na realizację projektów grantowych 
w Stowarzyszeniu „Razem dla Radomki”.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłasza kolejny konkurs w którego przyznaje wsparcie finansowe na realizację  
działań na obszarze gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Po przeprowadzeniu naborów 
wniosków na rozwój infrastruktury publicznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw czy przyznaniu premii na rozpoczęcie 
działalności gospodarczych LGD w II połowie 2017 roku przeznaczyło 400 000,00 zł na realizację działań w zakresie aktywizacji 
społeczności lokalnych w ramach projektów grantowych ogłaszanych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Konkursy te skierowane są do organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, jednostek samorządowych, instytucji 
kultury ale również do grup nieformalnych które mogą starać się o wsparcie finansowe.

Dla projektów grantowych ogłoszonych w 2017 roku i rozwój obszarów wiejskich”, dla którego wnioski 

przeznaczona została suma środków finansowych o wartości 400 o przyznanie dofinansowania można składać w terminie od 

000,00 zł, które podzielone zostały na dwa konkursy. Pierwszy z 21.09.2017 r. do 12.10.2017 r. Limit dostępnych środków 

nich, zakończony w dniu 6 września 2017 r. pn. „Aktywne wynosi 300 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania na jeden 

społeczności. Inicjatywy na rzecz  rozwoju społeczności lokalnej projekt nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 

oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych 40 000,00 zł. 

pozwolił nam na wybranie 11 inicjatyw, które otrzymały wsparcie 

finansowe w wysokości 100 000,00 zł. Zgłoszone projekty mogą dotyczyć szerokiego zakresu 

działań. Wsparcie przeznaczane jest min. na realizację 

Obecnie ogłoszony został drugi projekt grantowy pn. „Promocja projektów związanych z promocją produktów tradycyjnych 
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i regionalnych (m.in. organizację wydarzeń, przygotowaniem Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

publikacji, konkursów, warsztatów oraz innych inicjatyw);  oraz w Biurze Lokalnej Grupy 

rozwojem i budową małej infrastruktury historyczno-kulturowej, Działania „Razem dla Radomki” mieszczącym się przy ul. 

turystyczno-rekreacyjnej i sportowej (m.in. budowa obiektów Zielonej 127 w Janiszewie (gm. Zakrzew). Telefon kontaktowy 

rekreacyjnych, sportowych, adaptacja miejsc zieleni,  tworzeniem 572 361 069. 

instalacji multimedialnych, ścieżek rowerowych, rekreacyjnych, 

zagospodarowaniem przestrzeni i tworzeniem miejsc integracji 

społecznej i miejsc podnoszących standard turystyczny i kulturo-

wy, budową obiektów małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej), promocją gmin (wydawanie publikacji, tworzenie 

map, stron internetowych oraz innych multimediów, questing 

oraz organizacja wydarzeń i inicjatyw promocyjno-

historycznych-kulturowych).

www.razemdlaradomki.pl

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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Salceson wizytowy  - Produkt Tradycyjny na liście 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiejska Kiełbasa Zdziechowska  - Produkt 
Tradycyjny na liście Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Już po raz szósty w Bierwcach (gm. Jedlińsk), a więc 
nawet można napisać że tradycyjnie, na początku 
września odbył się Jarmark Ludowy, na który tak jak 
w poprzednich latach zapraszało do wspólnej zabawy 
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bierwce i Okolic, 
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” oraz wójt 
gminy Jedlińsk. 

Warto zauważyć i podkreślić coraz większe zaangażowanie 

społeczności lokalnej podczas przygotowań do tego wydarzenia 

kulturalnego, które stało się także okazją do podsumowań 

i pokazania, co bierwszczanie mają do zaprezentowania i czym 

mogą się pochwalić. Były więc występy dzieci z miejscowej PSP, 

były popisy muzyczno-wokalne bardzo utalentowanej młodzieży, 

był też, jak zwykle bardzo emocjonalny występ miejscowej raz trzeci oceniano, doceniano i nagradzano wypieki 

„Biesiady Bierwieckiej”, a zaproszeni goście rozsmakowywali się zgłoszone na konkurs pt. „Bierwieckie baby”. Wyłoniono też 

w pierogach, pysznej zupie gulaszowej, domowych ciastach  mistrza Bierwiec w I Otwartych Zawodach w Tenisie Stołowym, 

i innych specjałach, które przygotowały panie z bierwieckiego a z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że ten historyczny 

Stowarzyszenia. Dużo emocji dostarczyły także konkursy. Już po pierwszy tytuł, po bardzo zaciętym boju, pozostał w Bierwcach. 

Kolorowy Jarmark Ludowy w Bierwcach. 
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Wyłoniono również laureatów konkursu „Rowerem i pieszo: 

poznaj piękno swojej najbliższej okolicy”, który ma na celu (bo 

będzie kontynuowany) promowanie okolicy Bierwiec pod 

względem turystycznym, historycznym i krajoznawczym, a także 

jest aktywną formą rodzinnego wypoczynku. Nie zabrakło też, jak 

na wiejski jarmark przystało, występów zaproszonych kapel 

i ludowych zespołów śpiewaczych. Śpiewała „Kalina” 

z Marianowic (gm. Zakrzew), „Czerwona Jarzębina” z Jedlińska, 

„Wrzosowianki” z Wrzosu, a do tańca przygrywała kapela 

Henryka Gwiazdy z Radomia, kapela Lipców z Wygnanowa, 

kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, Mieczysław Zamkowski (gm. 

Zakrzew), Antoni Kwiatkowski z Piaseczna k./Warszawy i zespół 

„Szał” z Zawad (gm. Jedlińsk). Długo będziemy wspominali tę 

wspaniałą zabawę i Bierwce jako miejsce, gdzie naprawdę 

powstało i miejmy nadzieje że będzie kontynuowane, dzięki 

zaangażowaniu lokalnej społeczności, to wspaniałe 

przedsięwzięcie, które łączy tradycję i nowoczesność oraz stawia 

sobie wciąż nowe wyzwania, zachęca miejscowych 

przedsiębiorców do współpracy i aktywizuje współmieszkańców. 

Bierwce - do zobaczenia za rok!

Ewa Ofiara
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
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Najlepsze dania i potrawy z papryki wybrane 
w konkursie kulinarnym LGD.

Celem organizowanego konkursu jest promocja zdrowej 

żywności, promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka 

Przytycka, wspieranie lokalnej tożsamości oraz wyszukiwanie 

potraw regionalnych i lokalnych potraw, zachowanie 

niepowtarzalnych smaków i produktów żywnościowych.

Nagrody główne zdobyły – Ognista zupa z papryki - 

przygotowana przez Panią Annę Drabik, Warkocz Paprykowy - 

Pani Kamili Kawińskiej , oraz Kasza jaglana z grillowaną papryką - 

zgłoszona przez Panią Małgorzatę Bączek. Wyróżnienia 

w konkursie zostały przyznane dla Piekarni Wacyn – za Chleb 

z papryką, Pana Krzysztofa Lisaka za Czerwoną paprykę 

z czosnkiem, oraz podwójne wyróżnienie dla Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic za Placek z papryką i boczkiem 

i Paprykowe łódeczki. Ponadto wyróżnienia odebrali za Zawijańce 

w sosie paprykowym – Pani Anna Drabik oraz za Ciasto francuskie 

z papryką - Pani Małgorzata Bączek.

Konkurs Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Razem dla 

Radomki" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.4”Wspieranie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wyjątkowo pomysłowe, a przede wszystkim przepyszne potrawy przygotowane z papryki zostały zgłoszone 
na konkurs na najlepsze potrawy i dania z papryki, którego został rozstrzygnięty w niedzielę 20 sierpnia, 
podczas XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Małgorzata Kopycka
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 
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W dniu 27.08.2017 r. w Jedlińsku odbyło się Święto Plonów 

połączone z XII Turniejem Sołectw. Uroczystość rozpoczęła się 

o godz. 12.00 mszą dziękczynną w kościele parafialnym pod 

wezwaniem św.Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Po mszy nastąpiło 

uroczyste przejście korowodu dożynkowego na teren 

Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, 

gdzie Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz dokonał 

oficjalnego otwarcia święta. W ramach obrzędów 

dożynkowych było „obśpiewanie” oraz  prezentacja  wieńcy 

dożynkowych przez Sołectwa gminy, jak też prezentowanie 

przez Sołectwa swoich stoisk a na nich „sołeckich 

smakołyków”. 

Z koncertem wystąpiła Orkiestra Straży Pożarnej w Jedlińsku, 

nie zabrakło atrakcji dla dzieci, dla których przygotowano 

program interaktywny „Kolorowe nutki”. 

Prócz atrakcji artystycznych na dożynkach  nie zabrakło stoisk 

wystawienniczych, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, 

prezentowało swoje stoisko wystawiennicze,  a na nim 

materiały promujące region i jego atrakcje turystyczne oraz 

kulinarne.  Prezes Stowarzyszenia Pan Cezary Nowek  

wiceprzewodniczył Komisji oceniającej najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. Pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Wsola, drugie 

miejsce Sołectwo Stare Zawady Janki, natomiast trzecie 

miejsce przyznano równorzędnie dla Sołectw: Bierwce, Lisów i 

Nowe Zawady. W rywalizacji na najpiękniejsze stoisko 

wystawiennicze zwycięzcami zostało Sołectwo Wielogóra, 

kolejne miejsca zajęli: Sołectwo Nowe Zawady, Wsola, Lisów, 

Stare Zawady, Gutów – Bród, Jankowice, Jedlanka i Wola 

Gutowska.

Dożynkom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak wesołe 

miasteczko, gry i zabawy dla dzieci tj. malowanie twarzy, bańki 

mydlane, oraz stoiska handlowe i gastronomiczne.

Jedlińskie zmagania sołectw

Małgorzata Kopycka
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”

Fotografie: www.jedlinsk.pl
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Agnieszka Koszysta 
Radna gminy Zakrzew 
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Folkowa Wieniawa. Relacja 
z XI Spotkań z Folklorem 

im. Stanisława Stępniaka.

W  niedzielę 16 lipca 2017 r. na scenie muszli koncertowej w parku 

wieniawskim odbyły się XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława 

Stępniaka, których organizatorami były: Gmina Wieniawa, 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, oraz 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. To cykliczna impreza 

miłośników tradycji i kultury, folkloru i tańca, której patronem jest 

wybitny muzyk ludowy z Radzic Małych, który urod ził się 

niewidomy. Posiadał za to doskonały słuch muzyczny, dzięki 

któremu w wieku sześciu lat nauczyć się grać na harmonii. Muzyka 

stała się jego pasją i życiowym celem. Laureat Nagrody Kolberga 

w 1999 r., grał również na saksofonie, akordeonie, organach 

i skrzypcach. 

Festiwal zgromadził w tym roku 52 zespoły prezentujące folklor 

ziemi opoczyńskiej i radomskiej. Zespoły rywalizowały o laury 

w czterech kategoriach: solistów śpiewaków, solistów muzyków, 

zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. W obecnym roku 

zaprezentowało się 15 kapel, 10 solistów instrumentalistów, 18 

zespołów śpiewaczych i 9 solistów śpiewaków.

Wyjątkowo pomysłowe, a przede wszystkim przepyszne potrawy przygotowane z papryki zostały zgłoszone 
na konkurs na najlepsze potrawy i dania z papryki, którego został rozstrzygnięty w niedzielę 20 sierpnia, 
podczas XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.
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Komisja konkursowa przyznała nagrody:

W kategorii kapel ludowych:

W kategorii solistów instrumentalistów: 

W kategorii zespoły śpiewacze: 

W kategorii soliści śpiewacy:

tradycje, tańce i kulturę Rzeszowszczyzny oraz Małopolski. 

Zespół Pojawianie w przygotowanym i opracowanym przez 

siebie przedstawieniu przybliżył kulturę Krakowiaków 

Wschodnich i Zachodnich, nie pozwalając odejść w niepamięć 
Dwa pierwsze miejsca: Kapela Tadeusza Kubiaka z Leśmierza 

postaci pochodzącego z Zaborowa Jędrzeja Cierniaka - 
i Kapela Andrzeja Malika ze Skrzyńska,

założyciela i prezesa Instytucji Teatrów Ludowych, który 
Trzy drugie miejsca: Kapela Tomasza Stachury z Grabowskiej 

opowiadał się za samorodnym teatrem ludowym sięgającym 
Woli , Kapela Jana Kępy z Borowca i Kapela Lipców z 

do pieśni, tańców i zwyczajów ludowych. Karol Mądrzyk i Maria 
Wygnanowa,

Japa z Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca "Pojawianie" 
Pięć trzecich miejsc: Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc, 

podkreślają, że bogactwo kultury ludowej przekazywane jest 
Kapela Foktów z Ostrołęki, Kapela Jana i Józefa Tarnowskich 

z pokolenia na pokolenie, a zaangażowanie członków zespołu 
z Domaniowa, Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia i Kapela 

nie słabnie.
Wiesława Zielonki i Edwarda Orłowskiego z Broniowa.

Imprezie towarzyszyły pokazy rękodzieła ludowego lokalnych 

artystów, można było posmakować regionalnych potraw 
Dwa pierwsze miejsca: Józef Witczak z Radomia oraz Ryszard przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszeń: Klub Koła 
Wlazło z Dąbrowy Górniczej, Gospodyń Wiejskich z Wieniawy, Stowarzyszenie Kobiet ze 
Dwa drugie miejsca: Jan Kmita z Przystałowic Małych i Marian Skrzynna, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn 
Kulkowski z Wistki, działających na terenie gminy Wieniawa, dla najmłodszych 
Trzecie miejsce: Zdzisław Kwapiński z Radomia. uczestników przygotowano wesołe miasteczko, z którego 

dzieci chętnie korzystały.

XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka” pokazały Pierwsze miejsce: Zespół Śpiewaczy Przystalanki z Przystałowic 
ciągłość tradycji regionalnej poprzez zaprezentowanie Małych,
muzyki, śpiewu i elementów kultury ludowej.  Zorganizowana Dwa drugie miejsca: Zakukała Kukułecka z Gałek Rusinowskich 
impreza kulturalna doskonale podkreśla wartości i Gołcunecki z Gałek Rusinowskich,
zakorzenione w tradycjach naszych ojców i przodków.Trzecie miejsce: Ostałki z Ostałowa.

Wydarzenie współfinansowane zostało ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.4”Wspieranie na rzecz 
Pierwsze miejsce: Edward Kaleta z Bodzentyna

kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju 
Drugie miejsce: Krystyna Ciesielska z Brogowej

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu 
Dwa trzecie miejsca: Zofia Rojkiewicz z Rykowa i Stanisław 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Pyzik z Domaszna.

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na tegorocznych Spotkaniach z Folklorem im. Stanisława 

Stępniaka w Wieniawie gośćmi specjalnymi były zespoły 

Pojawianie z Pojawia I Lesioki. Dzięki nim mogliśmy poznać 

Małgorzata Kopycka
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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Dolina rzeki Radomki jest obszarem krajobrazu chronionego. 

W zagłębieniach terenowych rzeki wykształciły się dobrej 

jakości gleby, na których tamtejsi mieszkańcy zaczęli sadzić 

drzewa owocowe, w tym jabłonie. Jabłka od wielu pokoleń 

były bardzo ważne dla mieszkańców tamtejszych ziem. 

Używali owoców z ocalałych drzew, które nie zostały 

zniszczone przez wojnę, jako jeden ze składników kuchni 

lokalnej. Po II wojnie światowej przerabiano owoce na 

wszelkiego rodzaju przetwory i robiono zapasy na zimę, w tym 

również soki. Podstawowym surowcem soku jabłkowego 

z doliny Radomki były najlepsze owoce odmian 

występujących na tamtejszym terenie takie jak: Idared, 

Golden, Delicious, Gala, Ligol itp. Wybrane owoce były myte, 

a następnie rozdrabniane przy pomocy maszynki do mielenia 

owoców. Tak uzyskana miazga była wkładana do płóciennego 

materiału, a następnie materiał mocno ściskany, co pozwalało 

na odciśnięcie soku od miazgi owocowej. Z czasem zaczęto 

wykorzystywać do tego celu prasę koszową, co umożliwiało 

wyciskanie większej ilości soku. Tłoczenie soków na zimno nie 

było zbyt powszechnym zjawiskiem, ze względu na fakt, że 

produkt był nietrwały i szybko ulegał fermentacji. Pod 

wpływem czasu proces wytwarzania soku uległ zmianie, która 

polegała na pasteryzacji tłoczonego soku, aby dłużej 

zachowywał trwałość. Sok wyciskany jest metodą na zimno, 
trasie Radom – Przysucha. Początki Gospodarstwa są bardzo a dzięki nowoczesnej technologii pasteryzacji zachowuje 
odległe i sięgają 1931 roku. Miejsce produkcji soków jest smak i zapach świeżych jabłek. Sok jabłkowy z doliny rzeki 
wyjątkowe, albowiem występuje tutaj specyficzny Radomki obecny jest na różnych konkursach, festynach, 
mikroklimat, nadający intensywny smak, aromat i soczystość dożynkach jako element tradycji i kultury tego regionu.
owocom. Ochrona i nawożenie sadu w gospodarstwie 

prowadzone jest zgodnie z Programem Integrowanej Smaczek wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Jest to 100 
Produkcji co gwarantuje wysoką jakość i zdrowe owoce. procentowy sok jabłkowy, bez dodatku wody, cukru czy 
Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z najwyższymi innych konserwantów. Jest bogatym źródłem witaminy C, 
standardami, posiada wspomniany już certyfikat błonnika, potasu, fosforu, magnezu i wielu innych środków 
Integrowanej Produkcji, oraz GLOBALGAP i HCCP. Jest w pełni mineralnych. Obniża poziom cholesterolu we krwi, zapobiega 
umaszynowione, ma rozwinięty system nawodnieniowy chorobom serca, chroni przed nowotworami. O zaletach soku 
(nawodnienie podkomorowe i przeciw przymrozkowe), świadczy sposób prowadzenia gospodarstwa sadowniczego. 
prowadzi szkółkę jabłoni na własne potrzeby. Ostatnie lata to Sok powstaje dzięki metodzie tłoczenia na zimno, po czym 
wciąż trwający rozwój gospodarstwa. Powstał połączony podlega pasteryzacji w temperaturze 80 stopni. W ten sposób 
kompleks budynków chłodniczo-sortowniczych będących z 7 kilogramów owoców otrzymuje się 5 litrów naturalnego 
własnością Grupy Producenckiej „Skowronki” i gospodarstwa smacznego soku. Wcześniej do jego produkcji wybierane są 
Pańśtwa Bankiewicz. Nowoczesne komory chłodnicze ULO najwyższej klasy jabłka, które magazynowane są w komorach 
mogą pomieścić łącznie ponad 4 tyś ton jabłek. Pakownia chłodniczych z kontrolowaną atmosferą. Charakteryzują się 
wyposażona jest nowoczesną maszynę sortującą Firmy Sorter. bogatym aromatem czy naturalną mętnością, a barwa soku 
Uprawiane są tu głównie jabłka, gruszki i śliwki. Wszystkie jest zbliżona do barwy owoców. Tłoczony sok jabłkowy 
drzewka pochodzą z własnych szkółek. Produkowane Jabłka przygotowywany jest obecnie z odmian jabłek Gala Must, 
Deserowe trafiają na rynek zagraniczny.Gala Royal, Rajka, Ligol, Alwa, Szampin, Jonagold, Mutsu, 

Fucji, Idared, i Golden .

 które znajduje się 

w Komorowie, w niewielkiej miejscowości znajdującej się na 

Kontakt: Gospodarstwo Sadownicze MB, Komorów 4, 

26-432 Wieniawa. tel. 48 674-63-31Smaczek z Doliny Radomki produkowany jest 37 

hektarowym gospodarstwie sadowniczym Państwa 

Tomasza i Moniki Bańkiewicz,

Tłoczony sok jabłkowy z Doliny Radomki 
na Liście Produktów Tradycyjnych

Tłoczony sok jabłkowy produkowany w Gospodarstwie Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewicz – pod nazwą „Smaczek z Doliny 
Radomki” 27 lipca br. został wyróżniony tytułem Produktu Tradycyjnego na Liście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność 
tłoczonego soku jabłkowego z Doliny Radomki wśród 108 produktów tradycyjnych z terenu województwa mazowieckiego 
potwierdza jego wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji.

Ostrowski Arkadiusz
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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Pierwszego dnia wyjazdu jego uczestnicy wraz z Prezesem 

Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”  odwiedzili Żywiec. 

W Żywcu do dziś stoi wiele budynków z oryginalnej, XIX-

wiecznej zabudowy browaru m.in.. warzelni, słodowni, 

leżakowni, zakładów bednarskich, kotłowni, hali maszyn oraz 

budynków administracyjnych Muzeum Browaru Żywiec 

znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego i na Europejskim Szlaku Dziedzictwa 

Przemysłowego. Tutaj historia łączy się z teraźniejszością. 

Działalność browaru wywiera istotny wpływ na gospodarkę 

rozumianą jako cały łańcuch wartości: od surowców, z których 

powstaje piwo, poprzez wpływ na region, w którym 

zlokalizowany jest browar, aż po rozwój innych dziedzin 

gospodarki, takich jak hotelarstwo i gastronomia.

Dalszą część podróży stanowił przejazd do Wisły do miejsca 

zakwaterowania w Pensjonacie Zajazd Polski Biała Wisełka – 

Wisła Czarne, gdzie w godzinach popołudniowych odbyło się 

szkolenie przeprowadzone przez Prezesa LGD w tematach 

dotyczących realizacji projektów: Budowa silnej marki 

produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny 

Radomki, Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na 

obszarze Południowego Mazowsza, Aktywne NGO-sy 

i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz 

inkubator przetwórstwa lokalnego.

Kolejny dzień rozpoczęto od odwiedzenia miejsca 

charakterystycznego w regionie beskidzkim. W najdalej na 

południe położonym przysiółku Jaworzynki - w Trzycatku, 

zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. W odległości 

kilku metrów od siebie wznoszą się tutaj trzy jednakowe 

trójgraniaste słupy, wykonane z jasnoszarego granitu. Po 

czeskiej i słowackiej stronie powstały wiaty piknikowe, a nad 

granicznym strumieniem wybudowano drewniany mostek, 

umożliwiający dotarcie do słowackiego obelisku.

Następnie udano się do Czech do miejscowości Jablonkov, 

gdzie uczestnicy odwiedzili czeską Lokalną Grupę Działania 

MAS Jablonkovsko. Jest to dość „młoda”, powstała w 2012 

roku w gminie Bystrzyca, w śląsko – morawskim regionie 

lokalna grupa działania. Uczestnicy zwiedzili GOROLSKÉ 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (GOTIC) w Mostach u 

Jablunkova, czyli centrum informacji turystycznej. Jest to 

interaktywne centrum do odkrywania i rozwijania góralskich 

zwyczajów i tradycji, oraz tradycyjnego rzemiosła. GOTIC 

oferuje informacje turystyczne, zapewnia promocję wsi, 

WYJAZD SZKOLENIOWY WDRAŻANIE LSR 2016-2023 
POŁĄCZONY Z PREZENTACJĄ DOBRYCH PRAKTYK I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY LGD Z CZECH. 

W dniach 30 czerwca 2017 – 2 lipca 2017 odbył się wyjazd szkoleniowy dla członków Lokalnej Grupy Działania 
„Razem dla Radomki” pn. Wdrażanie LSR 2016 – 2023 połączony z prezentacją dobrych praktyk i współpracy 
pomiędzy LGD. W wyjeździe wzięło udział 12 członków stowarzyszenia.

www.razemdlaradomki.pl 10
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Kolejnym miejscem, które podczas wizyty w Jablonkovie przedsiębiorców, turystyki i przyczynia się do ochrony 
pokazali nam nasi koledzy z MAS Jablonkovsko to wizyta i promowania tradycyjnej sztuki i rzemiosła. Dla dzieci 
w lokalnej farmie zajmującej się ekologiczną hodowlą zwierząt, i dorosłych, turystów i społeczności lokalnej oferuje ciekawe 
oraz wytwarzaniem serów. Podczas odwiedzin na farmie programy, których celem jest utrzymanie rodzimych tradycji, 
uczestnicy mieli okazję zaopatrzenia się w te pyszne lokalne rzemiosła, zwyczajów i tradycji. 
wytwory. 

Uczestnicy odwiedzili też Muzeum Biblii w Jablonkovie 
Wizytę w Jablonkovie zakończył obiad po którym nastąpiło prowadzone przez lokalnego pasjonata, który gromadzi różne jej 
uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego wydania, a zbiór jest naprawdę imponujący. 
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
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Małgorzata Kopycka
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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Działania (LGD)  „Razem dla Radomki” reprezentowanym przez 

Pana Cezarego Nowek – Prezesa Zarządu oraz Mistni Akcni 

Skupiny (MAS) Jablunkovsko reprezentowaną przez Pana Davida 

Ćmiela , Předseda programového wýboru MAS Jablunkovsko.    

Tego dnia uczestnicy zwiedzili także  modernistyczny pałac 

w Wiśle, wzniesiony w latach 1929–1930 dla prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego. W latach 1931–1952 i od 2002 jest on 

rezydencją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2005 jako 

Rezydencja Prezydenta RP Zamek – Narodowy Zespół Zabytkowy 

w Wiśle. Tegoż samego dnia po powrocie do pensjonatu odbyła 

się kolejna tura szkolenia dotyczącego  projektów grantowych 

realizowanych przez LGD oraz realizacji naborów przez Lokalną 

Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

Ostatni dzień wyjazdu (po śniadaniu) rozpoczął się od panelu 

dyskusyjnego nt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 i LSR „Razem dla Radomki”. Po zrealizowaniu całego 

programu wyjazdu i obiedzie w Szczyrku, około godz. 16.30 

grupa udała się w drogę powrotną do Radomia. Całemu 

wyjazdowi towarzyszył radosny i życzliwy nastrój uczestników 

wyjazdu, którego nie zdołał popsuć siąpiący ostatniego dnia 

deszcz.

Małgorzata Kopycka
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”

W krainie poezji Pani Katarzyny Fajkis
Zapraszamy Państwa do świata poezji Pani Katarzyny, która pochodzi malowniczych Chruślic położonych w gminie 

Wolanów. Na co dzień mieszka i pracuje jako nauczyciel w Rybniku. 
Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi wierszami z jej tomiku poezji „Po prostu. Bliskim i na odległość nieba.”

Nie przespać DystansWejdź

Chciałabym chodzić na szczudłachCzas na zmianę dekoracji wnętrz. Wstałam dzisiaj 
Nie dlatego, że mam ambicjęStary czas się wyczerpał Szybciej od słońca,
I chcę górować nad innymi.W swej brzydocie i monotonii. Ale to dobrze,

Chciałabym chodzić na szczudłach Zastawione świecznikami kasztanowców ulice bo mogłam je powitać.
By minąć bariery.Świecą nawet w dzień. Mogłam zobaczyć,

Z góry świat widzi się inaczejW pierwszej odsłonie połyskująca zieleń Jak pomarańczowo-żółty
To harmonia, ład, szachownica.Odsłania, zapełnia świat, nadając mu Opłatek dnia

Szczudła pozwoliłyby na dystans,kształt i miękkość, kolor i zapach. Wznosi się do góry.
O który czasami tak trudno.Zimna i gąbczasta dla nóg trawa Wasza wysokość.
Dystans do siebie i innych.Magnetyzuje, nie pozwala oderwać się od zmysłów Na niskość.

Polubiłam to słowo.Wystylizowane zakątki lasu

Kuszą tunelami

Wejdź….

Wejdź….
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Biuro Stowarzyszenia

ul. Wernera 9/11
26-600 Radom

tel./fax  (48) 38 58 996

Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek 9.00-17.00 
Wtorek – Piątek 8.00-16.00

Adresy e-mail: 

zarzad@razemdlaradomki.pl
lgd@razemdlaradomki.pl
promocja@razemdlaradomki.pl

Strony www:

www.razemdlaradomki.pl
www.wdolinieradomki.pl
www.innowacyjnaradomka.pl
www.paprykaprzytycka.pl
www.elearning-szkolenia.eu
www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki
www.multicel.koronakrakowa.pl

www.razemdlaradomki.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie LGD 
“Razem dla Radomki”

Zespół redakcyjny: Cezary Adam Nowek

Arkadiusz Ostrowski

Małgorzata Kopycka

Ewa Ofiara

Biuletyn  Lokalnej Grupy Działania 
„Razem dla Radomki”


