Dożynki gminne w Szumowie

– Bez Was, rolnicy, puste byłyby stoły w naszych domach –
takimi słowami ks. Sławomir Grodecki, proboszcz parafii w
Szumowie, zwrócił się do głównym uczestników tamtejszych
dożynek gminnych. Podczas niedzielnego (1 września br.)
święta plonów zarząd województwa reprezentował
wicemarszałek Marek Olbryś.
– Dożynki w Szumowie to przepiękna i niezwykła uroczystość. Mają
charakter gminny, ale skala i bogactwo propozycji nadaje im zawsze
znacznie większy wymiar – powiedział wicemarszałek.
Marek Olbryś podkreślił także, że ma pewność co do przyszłego
rozwoju gminy Szumowa, bo ma ona wielu wspaniałych i prężnych
ludzi, chcących pracować dla niej i dla całego regionu.
Uroczystości w Szumowie rozpoczęła msza święta. Po liturgii
uczestnicy szumowskiego święta plonów przenieśli się do centrum
miejscowości. Tam, w pobliżu sceny, organizatorzy umieścili liczne
stoiska wsi, instytucji i firm, przygotowali plac dla rozegrania meczu
strongmanów, a także wesołe miasteczko z pełnowymiarowymi
karuzelami i innymi atrakcjami.
Część oficjalną zakończyły wystąpienia gości. Gratulacje,
podziękowania, komplementy i życzenia płynęły pod adresem wójta
Jarosława Cukiermana, jego współpracowników, a przede
wszystkim wspaniałych rolników z Szumowa, Srebrnej,
Wyszomierza, Srebrnego Borku, Paproci Wielkiej, Głębocza,
Ostrożnego, Żabikowa Rządowego i Żabikowa Prywatnego,
Kalinowa, Łętownicy, miejscowości Zaręby-Jartuzy i pozostałych
sołectw w gminie.
– Gdyby wszystkie dziedziny naszej gospodarki tak rozwijały się w
Unii Europejskiej, jak rolnictwo, to Polska byłaby już lokomotywą dla
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całej Europy – mówił podczas dożynek wójt Cukierman.
Po wystąpieniach gości przyszedł czas na podzielenie się chlebem i
inne ceremoniały dożynkowe. Rolę starostów w tym roku
powierzono Annie i Markowi Gumowskim z m. Radwany-Zaorze.
Wieś ta, wraz z inną – Mroczki-Stylongi, zdobyła pierwsze miejsce w
konkursie na najpiękniej przygotowane dożynkowe stoisko. A
rywalizacja w gronie aż 11 podmiotów była naprawdę niezwykle
zacięta: wszyscy twórcy zachwycili pomysłami, inwencją, smakami.
Część rozrywkową święta plonów w Szumowie zakończyły
doznania muzyczne. Ze sceny popłynęła muzyka zespołów z
Sadownego i Ostrowi Mazowieckiej, a na taneczny finał dożynek
przeboje w wykonaniu Janusza Laskowskiego.
Rolnikom z gminy Szumowo w podziękowaniu za tegoroczne plony
towarzyszyli liczni goście, w tym m.in.: parlamentarzyści: Bernadetta
Krynicka i Lech Antoni Kołakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, radni wojewódzcy: Justyna Żalek i Stefan Krajewski.
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