
BROK - 3 lipca 2016 
W  pierwszy weekend lipca, na plaży miejskiej w Broku odbyło się doroczne 

Święto Miasta i Gminy Brok. Dni Broku stały się już dla mieszkańców i 

przybywających turystów tradycją. 

 

Przyjazna atmosfera, piękny krajobraz z widokiem na rzekę Bug oraz 

otoczenie zieleni powodują, że z roku na rok na Dni Miasta przyjeżdża 

tysiące uczestników.  

Mnóstwo atrakcji oraz koncerty znanych zespołów sprawiają, że każdy 

znajduje coś dla siebie, a plaża miejska stwarza idealne miejsce do 

wspólnego świętowania. 

Tradycyjnie już na scenie odbył się przegląd muzyki ludowej i biesiadnej, 

podczas którego zaprezentowały swój repertuar zespoły: Lubek ze Starego 

Lubiejewa, Retro Band z Ostrowi Mazowieckiej, BezWianka z Ostrowi 

Mazowieckiej, Sadowianki z Sadownego, Małkinianka z Małkini, Oberek z 

Wyszkowa oraz brokowski Zespół Jarzębina umilając czas wszystkim tym, 

którzy słoneczne popołudnie postanowili spędzić na plaży miejskiej. Znane 

utwory ludowe śpiewali nie tylko wykonawcy, ale też publiczność, której 

występy przypadły bardzo do gustu. 

           
 

Wszyscy zgromadzeni bawili się wyśmienicie, a sprzyjała temu fantastyczna 

pogoda oraz bogaty program wypełniony różnorodnym repertuarem 

programowym.  

 

 

SADOWNE 



9 lipca 2016 - Jubileusz Małżeństw 

 

Pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu… 
 

Uroczystość specjalnie dla naszych Jubilatów przygotował  sadowieński Urząd 

Stanu Cywilnego, a poprzedziła ją msza św. w ich intencji, odprawiona w 

naszym kościele parafialnym. 

    

Podczas uroczystego spotkania  w Restauracji Zaścianek Nowy Styl w 

Sadownem, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy medale wręczył 

małżonkom Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran w asyście 

przedstawicieli Urzędu Gminy i Rady Gminy Sadowne. 

 

Na uroczystość wręczenia takich medali zaproszonych zostało 15 par 

małżeńskich z Gminy Sadowne. 

         

 
 

Były odznaczenia i kwiaty, przyszedł czas na wiersze i piosenki, którymi 

zespół SADOWIANKI wyraził wspaniałym Jubilatom najszczersze życzenia. 

 

 

,,ZESPÓŁ SADOWIANKI  



W DNIU WASZEJ ROCZNICY ŚLUBU PRAGNIE ŻYCZYĆ 

WAM JESZCZE WIELU WSPANIAŁYCH CHWIL, KTÓRE 

SĄ WARTE, BY OCALIĆ JE OD ZAPOMNIENIA.” 

 

 

 

         
 

To jest piękne - dwoje ludzi poznaje się, zakochuje, postanawia spędzić ze sobą 

resztę życia. Ich wspólne życie to próba charakterów, to szukanie 

kompromisów, to wrażliwość na drugiego człowieka, oddanie i zaufanie. 

Pani Magdalena Samozwaniec napisała fraszkę na przetrwanie małżeństwa, 

która brzmi :  

  ,,Małżeństwo wówczas dobre i węzeł nie kruchy, gdy żona 

ślepa, a zaś mąż jest głuchy”. 
Sądzę jednak, że nasi Jubilaci, jako receptę na tak długi, udany związek, z 

pewnością na pierwszym miejscu wymieniliby prawdziwe, szczere uczucie, 

uczucie przypieczętowane przysięgą. 

 

               



     
  

   

        

SADOWNE – DOŻYNKI  

 
Gminne uroczystości dożynkowe odbyły się 15 sierpnia 2016 w Sadownem. 

O godz. 11
00

  wieńce dożynkowe –  Starostowie Dożynek państwo Renata i 

Robert Dębkowscy, przedstawiciele sołectw, zespół Sadowianki oraz 

zaproszeni goście i parafianie– weszli do naszego kościoła, gdzie odbyła się 

msza w intencji rolników koncelebrowana przez ks. Stanisława 

Wojciechowskiego i ks. Tomasza Duszkiewicza. 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

                   
 

Po mszy barwny korowód wraz z pięknymi wieńcami przemaszerował na  

Plac Kościelny.  
 

 

     
 



Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran 

w asyście Sekretarza Gminy p. Zbigniewa Bociana oraz Starostów Dożynek 

p. Renaty i Roberta Dębkowskich. 

 

           
 

Po oficjalnym powitaniu Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran i jego 

małżonka p. Katarzyna podzielili się symbolicznie z publicznością 

chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów zbóż, a obecni na uroczystości 

przedstawiciele władzy i administracji nagrodzili wyróżniających się 

rolników.                  

 

         
 



    Krysia Wetoszka, Basia Wróbel, Jadzia Borowa, Bogusia Danaj,  

     Ela Dębkowska.  
 

 

          
 

       Marysia Szymanik, Tereska Biernat, Hania Dębkowska,  

              Henia Kibart i Ala Bahniuk. 

                                      



Andrzej Olton – akordeonista zespołu SADOWIANKI i od pewnego czasu 

zespołu JARZĘBINA z Broku 
 

   
           

                Uroczystość dożynkową uświetnił występ zespołów ludowych: 

„Sadowianki” i „Jarzębina” z Broku.   
 

 

  
 

SADOWIANKI  i  JARZĘBINA wspólną zabawą taneczną zachęcały 

zebranych do radosnego spędzania czasu przy dźwiękach muzyki zespołów 

„Akord”, „Sami Swoi” i „For Fun Band”. 

 

SIEDLCE 

Mazowsze: XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XII 

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 

W dniach 3 - 4 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce 

odbyły się XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XII 

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie Honorowym 

Patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. 



W tym roku impreza została zorganizowana pod hasłem ,,Rolnictwo dla 

środowiska". Aby rolnictwo takie właśnie było organizatorzy zadbali, żeby 

rolnicy mogli pozyskać najnowszą wiedzę i wskazówki jak stosować ją w 

praktyce. 

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym są doskonałą okazją do 

prezentacji osiągnięć regionu i możliwości jego mieszkańców oraz wymiany 

doświadczeń i nawiązania kontaktów gospodarczych.  

  

                

 

    
W dniu 3 września na scenie wystąpiły bardzo licznie ludowe zespoły śpiewacze 

w konkursie ,,Na ludową nutę”. SADOWIANKI otrzymały wyróżnienie. 

 

 

  

 



                            
 

       Zbyszek Danaj i Krysia Wetoszka odbierają nagrodę za udział w 

konkursie ,,Na ludową nutę”. 

 

 

                                                           
 

 

 

 

OTWOCK 



 

 

  
W dniu 4 września 2016 roku w Otwocku odbyły się Dożynki 

Województwa Mazowieckiego.  
 

Delegacja powiatu węgrowskiego, biorąca udział w dożynkach liczyła 50 

osób. Przewodniczącą Delegacji Dożynkowej była Bożena Gierej – 

Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Węgrowie, wraz z pracownikami. 

                

 
Delegacja powiatu węgrowskiego w korowodzie dożynkowym 

w Otwocku – 4 września 2016 r. 
 

 

 

 

 



                      
      

  
 

Powiatowymi Starostami Dożynek byli Państwo Adam i Aneta Olton  

z miejscowości Sadowne, gmina Sadowne,  Przewodniczącą Delegacji 

Dożynkowej – p.Bożena Gierej i członkinie zespołu SADOWIANKI. 

  

  



Od 2005 roku państwo OLTONOWIE prowadzą gospodarstwo rolne o 

powierzchni 65 ha. Zajmują się w dużej mierze hodowlą krów mlecznych – 30 

krów i 30 młodzieży oraz produkcją rolną. Cała produkcja roślinna 

przeznaczona jest na zabezpieczenie bazy paszowej dla bydła. 

Po Mszy Św. uczestnicy łamali się wspólnie chlebem dożynkowym. Podczas 

części oficjalnej wręczono odznaczenia państwowe i branżowe. Rozstrzygnięto 

również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy w stylu tradycyjnym, 

gdzie: 

 I miejsce  zajął  Powiat Węgrowski  

 II miejsce – Powiat Gostyniński  

 II miejsce – Powiat Zwoleński  

 Wręczono również 3 wyróżnienia: 

     Powiat Nowodworski,  

     Powiat Ciechanowski  

     Powiat Ostrołęcki. 

Wieniec wykonany został przez nasz zespół pod kierunkiem Pani Marianny 

Szymanik .  

 

      
 

Tereska Żach, Hania Dębkowska, Marysia Szymanik, Krysia Wetoszka, 

Bogusia Danaj 

 



           
 

     Wieniec z powiatu węgrowskiego, czyli nasz z Sadownego zajął w 

konkursie dożynkowym I miejsce. 

 

Zespół nasz od wielu pokoleń kultywuje tradycje ludowe naszych przodków, 

popularyzuje ludową twórczość artystyczną, śpiewa ludowe piosenki i 

przygotowuje dożynkowe wieńce.  

Przewodniczącą zespołu od wielu, wielu lat jest Krysia Wetoszka.  

 

              
Wieniec został uwity w sposób tradycyjny z naturalnych materiałów takich, jak: 

kłosy zbóż (żyto, pszenica, owies dwukolorowy i jęczmień), proso, gryka. Użyto 

również wielu gatunków ziół (chwastnica, wrotycz pospolity, barwinek, 

borowina, trawy, dziurawiec, piołun, mięta, lipa, aronia) i kwiatów, a także 

jarzębiny, która jest nieodzownym elementem towarzyszącym żniwom oraz 

sosna, wrzos i owoce. 

      

 



 Dożynki – Otwock, 4 września 2016 roku. 

                                                      

             
 

Podziękowanie za uczestnictwo w Wojewódzkim Święcie Plonów -

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Otwock, 

Starosta Otwocki. 

 

 

 7 września, podczas Sesji Rady Powiatu, Starosta Węgrowski 



pan Krzysztof Fedorczyk wraz z Wicestarostą panią Haliną Ulińską, 

pracownikami Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa wręczył 

podziękowania wraz z upominkami Starostom Dożynek Powiatu Węgrowskiego 

Państwu Anecie i Adamowi Olton z Sadownego oraz Paniom z zespołu 

„Sadowianki”, które wykonały Powiatowy Wieniec Dożynkowy. 

           
 

     
Delegacji dziękował również wójt Sadownego pan Waldemar Cyran, który 

pięknymi słowami mówił o SADOWIANKACH, ich sukcesach i o tym, że 

rozsławiają naszą sadoweńską gminę w powiecie, ale także powiat na całym 

Mazowszu. Pan wójt przypomniał, że kilka lat temu również był starostą 

dożynek na wojewódzkim święcie plonów w Kozienicach, gdzie nasz 

wieniec także otrzymał nagrodę.   

                                            
  

                 Sesja Rady Powiatu – Węgrów, 7 września 2016 - 
Reprezentacja SADOWIANEK zaśpiewała kilka piosenek. 
 



Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2017 (kronika dostępna w 

zbiorach GOK Sadowne) 

 


