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Powiat bawiÅ‚ siÄ™ w Jedlnie
15.06.2011.

Wielu mieszkaÅ„cÃłw powiatu niedzielÄ™ 12 czerwca spÄ™dziÅ‚o w Jedlnie, w gm. Å•adzice na
piÄ…tym juÅź festynie &bdquo;Lato z Powiatem RadomszczaÅ„skim&rdquo;. Gwiazdami imprezy byÅ‚y
zespoÅ‚y Boys i Feel. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe, UrzÄ…d Gminy Å•adzice oraz Komenda
Powiatowa Policji w Radomsku.
Festyn tradycyjnie rozpoczÄ™Å‚a parada gmin oraz przeglÄ…d zespoÅ‚Ãłw ludowych i orkiestr
dÄ™tych, w ktÃłrym wziÄ™Å‚o udziaÅ‚ 10 zespoÅ‚Ãłw i 6 orkiestr, a wÅ›rÃłd nich orkiestra dÄ™ta z
Przedborza pod batutÄ… Wojciecha Todynka. W tym roku nie byÅ‚o rywalizacji, wszyscy w nagrodÄ™ za
uczestnictwo otrzymali puchary oraz podziÄ™kowania. Atrakcji byÅ‚o wiele i chyba nikt nie mÃłgÅ‚
narzekaÄ‡ na nudÄ™. DuÅźym zainteresowaniem cieszyÅ‚ siÄ™ pokaz podnoszenia ciÄ™ÅźarÃłw w
wykonaniu zawodnikÃłw z LZS Dobryszyce. Podobnie jak w latach ubiegÅ‚ych festyn poÅ‚Ä…czony
byÅ‚ ze Å›wiÄ™tem policji, z tej okazji kaÅźdy mÃłgÅ‚ obejrzeÄ‡ z bliska sprzÄ™t, jakim na co
dzieÅ„ posÅ‚ugujÄ… siÄ™ mundurowi, odbywaÅ‚y siÄ™ takÅźe pokazy z udziaÅ‚em psÃłw policyjnych
i motocykli. Imprezie towarzyszyÅ‚ jarmark powiatowy, gdzie zaprezentowaÅ‚y siÄ™ firmy, instytucje
oraz gminy z terenu naszego powiatu, ktÃłre zachÄ™caÅ‚y do odwiedzenia swoich zakÄ…tkÃłw i
przeÅ›cigaÅ‚y siÄ™ w pomysÅ‚ach na wyglÄ…d swoich stoisk promocyjnych, aby zwrÃłciÄ‡ na nie
uwagÄ™. MoÅźna byÅ‚o sprÃłbowaÄ‡ lokalnych przysmakÃłw, kupiÄ‡ wyroby ludowego rÄ™kodzieÅ‚a
czy pamiÄ…tki. WÅ›rÃłd czterech gmin prezentowaÅ‚a siÄ™ rÃłwnieÅź nasza gmina. DoroÅ›li mogli
odpoczÄ…Ä‡ w ogrÃłdku piwnym, a na najmÅ‚odszych czekaÅ‚o wesoÅ‚e miasteczko.
WieczornÄ… czÄ™Å›Ä‡ festynu wypeÅ‚niÅ‚y koncerty, na ktÃłre wiÄ™kszoÅ›Ä‡ czekaÅ‚a. Pierwszy
wystÄ…piÅ‚ Marcin Miller ze swoimi tancerzami, czyli zespÃłÅ‚ Boys, z ktÃłrym publicznoÅ›Ä‡
Å›piewaÅ‚a hity takie jak &bdquo;ChÅ‚op z Mazur&rdquo;, &bdquo;JesteÅ› szalona&rdquo; czy
wiÄ…zankÄ™ utworÃłw ludowych. Kiedy po bisach Boys zakoÅ„czyÅ‚ swÃłj koncert, na scenie
pojawiÅ‚a siÄ™ nowo powstaÅ‚a radomszczaÅ„ska formacja Maak. KolejnÄ… wielkÄ… gwiazdÄ…
imprezy byÅ‚a grupa Feel, ktÃłra podczas ponad godzinnego wystÄ™pu zagraÅ‚a takie przeboje jak
&bdquo;A gdy jest juÅź ciemno&rdquo;, &bdquo;W odpowiedzi na twÃłj list&rdquo; czy &bdquo;Jak
anioÅ‚a gÅ‚os&rdquo;. Na zakoÅ„czenie, aÅź do pÃłÅ‚nocy bawiÅ‚ zespÃłÅ‚ Medical z Piotrkowa
Trybunalskiego, wykonujÄ…cy muzykÄ™ tanecznÄ….
Piotr Kupicha, wokalista zespoÅ‚u Feel, byÅ‚ bardzo zadowolony z publicznoÅ›ci. Po koncercie dÅ‚ugo
rozdawaÅ‚ autografy fanom.
- Ja jestem za, za, za i po stokroÄ‡ za tÄ… publicznoÅ›ciÄ… i za wÅ‚adzami, ktÃłre nas zaprosiÅ‚y.
JesteÅ›my bardzo zadowoleni, nie wiem ile byÅ‚o ludzi ale chyba z 10 tysiÄ™cy - powiedziaÅ‚ nam po
koncercie.
ImprezÄ™ poprowadziÅ‚ przewodniczÄ…cy Rady Powiatu Krzysztof Zygma. Nasz serwis byÅ‚ jednym z
patronÃłw medialnych festynu.
Polecamy takÅźe relacje: Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz portali wielgomlyny.eu i
Radomsko24(pg)
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