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Polskie rybactwo 
jest perłą w Europie!

Święto Rybaka 2015:

Mający około pół tysiąca hektarów Zalew Domaniowski jest potocznie nazywany ,,Morzem 
Radomskim”. Nic dziwnego, że nad tym dużym akwenem, w wykwintnie urządzonym Pałacu 
Domaniowskim i jego wodnym otoczeniu, urządzili doroczne święto członkowie krajowego 
Związku Producentów Ryb. Co prawda nie ryb morskich, ale w opinii wielu osób bardziej smacz-
nych, hodowanych w krajowych stawach oraz na mniejszą skalę – w jeziorach i rzekach.

Korzystnie składa się, że preze-
sem największego w Polsce zarządu 
okręgowego obejmującego Mazow-
sze i Podlasie jest emerytowany ofi -
cer lotnictwa Leszek Staniszewski, 
właściciel stawów rybnych zlo-
kalizowanych w pobliżu Nowego 
Miasta. Z kolei prezesem zarządu 
głównego z siedzibą w Poznaniu 
jest Krzysztof Karoń. On właśnie 
przybliżył w skrócie naszym czytel-
nikom historię rybactwa w Polsce.

– Nasza organizacja będzie 
w przyszłym roku obchodziła jubi-
leusz 100-lecia działalności. Zwią-
zek Producentów Ryb zorganizował 
się w Warszawie. Była to organizacja 
bardzo prężna, bogata, posiadająca 
własny oddział m.in. w Radomiu. 
Dysponowała m.in. specjalny-
mi wagonami do przewozu ryb. 
W Warszawie posiadała na Wiśle 
dużą bazę, w tym pływające maga-
zyny do przechowywania i przewo-
zu żywych ryb. Związek został zli-
kwidowany w 1949 roku. Zastąpiła 
go Centrala Rybna.

Wcześniej nie było żadnej organizacji 
rybackiej?

– Bywały cechy rybackie. Ryba-
ctwo to przecież bardzo stary zawód, 
podobnie jak i łowiectwo. Jako cie-
kawostkę, zaczerpniętą z najstar-
szego przewodnika turystycznego 
o Warszawie podam, że na terenie 

dzisiejszej Warszawy znajdowała 
się miejscowość o nazwie Rybaki. 
Przed wojną w sąsiedztwie Zamku 
Królewskiego była ulica o tej nazwie. 
Związek Producentów Ryb posiadał 
na niej siedzibę, własną kamienicę. 
Jak się ma obecny Związek Produ-
centów Ryb?

– Rybactwo polskie jest per-
łą w Europie. Takiej ilości sta-
wów karpiowych i pstrągowych 
nie ma żaden kraj europejski. 
Rybactwo rzeczne i jeziorowe 
zostało zniszczone w procesie 
szybkiego uprzemysławiania 
kraju. Powierzchnia stawów 
karpiowych wynosi u nas 700 
kilometrów kwadratowych. Sta-
wy rybne spełniają ważną rolę 
w nawadnianiu dużych obsza-
rów Polski. Gromadząc wodę 
wczesną wiosną przechowują 
ją do późnej jesieni. W hodow-
li karpi silnym konkurentem 
Polski są Czesi. Przeszkodą 
w dalszym rozwoju rybactwa 
są koszty związane z poborem 
wody na cele hodowli ryb. Dzie-
więć krajów członkowskich UE, 
w tym Niemcy i Wielka Bryta-
nia zwolniły hodowców ryb 
z tego rodzaju opłat.

O wypowiedź poprosiliśmy 
też Krzysztofa Siwca z Wiel-
giego, powiat lipski. Hoduje 
on karpie i amury w stawach 
o ogólnej powierzchni 80 ha. 
Zajmuje się tym od 1983 roku. 
Za duży sukces uważa podwoje-
nie powierzchni stawów hodow-
lanych i zachęcenie syna Toma-
sza do zajęcia się rybactwem. 
Tomasz z chęcią pracuje w ro-
dzinnym gospodarstwie i bar-
dzo aktywnie działa w Związku 
Producentów Ryb. Ojciec i syn 
przyznali, że zawód rybaka jest 
trudny i odpowiedzialny. Prawie 
całoroczną produkcję rybacką 
trzeba sprzedać w okresie świąt 
Bożego Narodzenia, po cenach 
zbliżonych do uzyskiwanych 
przed 10. laty. 

W Święcie Rybaka w Pałacu 
Domaniowskim uczestniczyli 
przedstawiciele resortu rolni-
ctwa, samorządu województwa 
mazowieckiego, starostw po-
wiatowych, gmin i bratniego 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Obecny był poseł Krzysztof 
Borkowski i wicewojewoda ma-
zowiecki Dariusz Piątek. Wice-
wojewoda wraz z radnym sej-
miku Zbigniewem Gołąbkiem 
honorował wyróżniających się 
rybaków. Tadeusz Kowalczyk, 
Eugeniusz Kraśniewski, Marek 
Łosiewicz i Krzysztof Siwiec 
zostali wyróżnieni Honorową 
Odznaką „Zasłużony dla Ma-
zowsza” oraz podziękowaniami 
pisemnymi Adama Struzika 
marszałka woj. mazowieckiego. 
Gratulacje przekazał starosta ra-
domski Mirosław Ślifi rczyk.

 Mieczysław Kaca

Pamiątkowe zdjęcie uczestników dorocznego spotkania członków Związku Producentów Ryb zorganizowanego w Pałacu Domaniowskim

Krzysztof Siwiec i jego syn Tomasz z Wielgiego prezentują dyplom Honorowej Odznaki „Zasłużony 
dla Mazowsza” i puchary  wywalczone w konkursie pływania łodzią  po jeziorze i stawie
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

Radomiu informuje, że w dniu 12.08.2015 r. o godz. 11.00 

odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo 

ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-2 
przy ulicy MC Skłodowskiej 11/13 

m. 10, IV piętro

– o powierzchni użytkowej – 33,13 m² 

– cena wyjściowa – 49.810,00 zł

– wadium – 2.490,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem 

wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto 

w terminie do dnia 11.08.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 05.08.2015 r. i 10.08.2015 r. 

w godz. 9.00–10.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się 

z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkań-

ców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 

dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania 

zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem prze-

prowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem za-

twierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014

z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek 

zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybiera-

nia oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania 

przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. 

M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 12.08.2015r. o godz. 

11.00 w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. (48) 384-06-40 do 42 w. 329

O G Ł O S Z E N I E

Największym kapitałem 
naszego regionu 

są ludzie
Rozmowa z Anetą Śledź, doktorem socjologii, ekspertem ds. rozwoju regionalnego, 

Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono.

 Fundacja Pro Civitas Bono jest 
organizatorem nowej inicjatywy pt 
„Radomska Akademia Rozwoju Re-
gionalnego”. Skąd taki pomysł?

– Od dawna chodził za mną 
pomysł zorganizowania forum, 
którego celem byłoby wspieranie 
mieszkańców naszego regionu, po-
szukiwanie rozwiązań społecznych 
problemów, zarówno tych dużych, 
które dotykają nas wszystkich, jak 
i małych, lokalnych spraw, które 
dzieją się w obrębie wsi, osiedla, 
szkoły, czy wręcz dotykają tylko 
kilka osób. Jako socjolog często 
stykam się z ludzką bezradnością 
wobec przepisów, decyzji urzęd-
niczych, sporów sąsiedzkich czy 
problemów rodzinnych, w obliczu 
których wiele osób nie potrafi  so-
bie poradzić, nie wie, do kogo może 
zwrócić się o pomoc. 
 I Pani projekt jest w stanie rozwią-

zywać takie problemy?
– Wie pan co jest jedną z głów-

nych barier utrudniających nam, 
Polakom, rozwój w sferze makro 
– czyli całego kraju, jak i mikro 
– małych wspólnot lokalnych? Jest 
to brak zaufania. Polak nie ufa ni-
komu, poza własną rodziną. Nie 
ufamy sąsiadom, nauczycielom, 
księżom, lekarzom, prawnikom 
itd. A już chyba najmniej ufamy 
politykom. 
 Pani wybaczy, ale nie widzę związ-

ku…..
– Cierpliwości (śmiech)… otóż 

ten brak zaufania zatruwa nasze 
życie społeczne, paraliżuje działa-
nia, bo często nie jesteśmy w stanie 
zwrócić się do nikogo po pomoc, 
nie mamy się komu zwierzyć, zżera 
nas to od środka… Uruchamiając 
Akademię chciałabym stworzyć 
przestrzeń do wzajemnej współ-

pracy, pomocy, wymiany poglą-
dów pomiędzy różnymi grupami 
interesów, szukania kompromisu. 
Chciałabym także, aby w ramach 
Akademii odnaleźli się ludzie o po-
dobnych problemach i poglądach, 
by odkryli, że nie są sami i dzięki 
temu razem mogą wiele zdziałać. 
Mam nadzieję, że w ten sposób 
uda nam się odblokować społecz-
ną energię tkwiącą w mieszkańcach 
naszego regionu i dzięki wspólnym 
działaniom wiele problemów zosta-
nie rozwiązanych. 
 Pierwszym projektem realizowanym 

w ramach Akademii są szkolenia 
z możliwości uzyskania dotacji 
z Unii Europejskiej dla przedsiębior-
ców i organizacji pozarządowych. 
Może nam Pani o nich trochę więcej 
opowiedzieć? 

– Bardzo chętnie. Zorganizowa-
łam te szkolenia z myślą o kreatyw-
nych mieszkańcach naszego regio-
nu, którzy mają wiele pomysłów, 
a brakuje im pieniędzy, czyli właś-
ciwie dotyczy to każdego, w tym 
mnie. Ale poważnie mówiąc, mam 
nadzieję, że dzięki wiedzy zdoby-
tej na tych szkoleniach zarówno 
przedsiębiorcy, jak i organizacje po-
zarządowe z naszego regionu będą 
mogły rozwinąć swoją działalność, 
zatrudnić dodatkowych pracowni-
ków, udzielić pomocy większej licz-
bie potrzebujących. Zachęcam do 
zgłaszania się na szkolenia nie tylko 
w Radomiu, ale w Białobrzegach, 
Policznie, Przysusze, Warce, Lipsku, 
Zakrzewie, wszystkie informacje na 
www.pcb.fundacja.org. 
 Jakie są Pani plany na przyszłość?

– Chciałabym mieć większy 
wpływ na rozwiązywanie proble-
mów, z jakimi zmagają się miesz-
kańcy naszego regionu. Kolejnym 

naszym projektem będzie zdiag-
nozowanie systemu opieki nad 
chorymi na Alzheimera w regionie 
radomskim, szkolenia dla pracowni-
ków socjalnych oraz zorganizowanie 
regionalnej sieci grup wsparcia dla 
opiekunów chorych na Alzheimera. 
Choroby otępienne będą społeczną 
plagą XXI wieku, a państwo bardzo 
często cały ciężar opieki nad cho-
rym zwala na rodziny. Jako ekspert 
ds. rozwoju regionalnego patrzę na 
każdy problem społeczny systemo-
wo, starając się dociec, jak on jest 
rozwiązywany na poziomie insty-
tucji. Pan wie, że w dokumentach 
strategicznych województwa ma-
zowieckiego nie wymieniono cho-
rób otępiennych na liście najważ-
niejszych problemów społecznych? 
Tak nie może być!!! 
 Skąd czerpie Pani energię do dzia-

łań społecznych, nie szkoda Pani 
czasu? 

– Na razie nie (śmiech). Zawsze 
byłam aktywna, jestem pasjonatką 
rozwoju regionalnego, który zgłę-
biam od strony naukowej, prowa-
dząc prace studialne i badawcze 
oraz przedsiębiorcą i działaczką 
społeczną, co pozwala mi real-
nie oddziaływać, kreować pewne 
działania prorozwojowe. Moim 
zdaniem rozwój naszego regionu 
jest możliwy tylko poprzez inwesto-
wanie bezpośrednio w ludzi, w ich 
kompetencje, zdobywanie nowych 
umiejętności, wspieranie w roz-
wiązywaniu często przyziemnych, 
codziennych ludzkich problemów. 
Rozwój zaczyna się od pojedyncze-
go człowieka. Jako społeczny lider 
staram się po prostu pomagać lu-
dziom. 
 Dziękuję za rozmowę i życzę reali-

zacji planów. 

Sprostowanie
W relacji z przebiegu XIV Pikniku w Błędowskich Sadach, zamiesz-

czonej w nr 87 naszego wydawnictwa z 16 lipca br., wkradł się błąd. 
Oczywiście był to już XIV, a nie jak podaliśmy IV – Piknik w Błędowskich 
Sadach. Ponadto w podpisie pod jednym ze zdjęć błędnie wymieniliśmy 
dwie pracownice Urzędu Gminy jako wyróżnione z okazji 25-lecia samo-
rządu. Wyróżnienie otrzymała tylko jedna z pań widocznych na zdjęciu: 
Skarbnik Gminy Błędów Barbara Bińkiewicz. Za błędy, Czytelników i 
osoby zainteresowane, serdecznie przeprasza autor relacji.
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„Garbacka Szycha”
Kolejna „Szycha” trafi ła w godne ręce. Tegorocznym laureatem konkursu została zasłużona tak 
dla oświaty, jak i dla życia kulturalnego Garbatki-Letnisko, wieloletnia kierowniczka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej pani Feliksa Urszula Wiraszka.

XXXIII Dni Garbatki upłynęły 
pod znakiem zmiennej pogody. 
Upał, zachęcając do kąpieli wy-
pełnił „po brzegi” plażę i zalew 
na „Polance”, a atrakcje muzycz-
ne i konkursowe odbywały się 
w amfi teatrze. Przejściowe opady, 
a nawet błyskawice, nie odstraszy-
ły mieszkańców Garbatki i zabawa 
trwała.

W tradycyjnym konkursie węd-
karskim organizowanym w dwóch 
kategoriach wiekowych zwycięzca-
mi zostali:

Grupa młodsza: 1. Kacper Ziem-
ka, 2. Jan Michałowski, 3. Weronika 
Głuszek.

Grupa starsza: 1. Dawid Kwaś-
nik, 2. Kacper Cybulski, 3. Patryk 
Mąkosa.

Pierwszy dzień festynu był trady-
cyjnie poświęcony szantom i choć 
od Garbatki do morza jest dość da-
leko, nic nie stoi na przeszkodzie by 
cieszył się dużym powodzeniem.

Po obradach jury konkursowego 
(Zbigniew Wdowiak, Renata Wałęka 
i Iwona Stępień) pierwszą nagrodę 
zdobył pruszkowski zespół „Ponton 
Band”. Drugim miejscem podzielili 
się „Małżeństwo jak z nut” i „Ra-
domski duet”. Znalazły się również 
wyróżnienia dla „Zespołu Chodu” 
i „Zespołu Dnia Następnego”.

Również dla najmłodszych 
uczestników festynu znalazły 
się atrakcje. Dmuchane pałace 
i skocznie cieszyły się niezmien-
nym powodzeniem. Również kier-
masz przyciągał najmłodszych 
kolorowymi zabawkami. Najwięk-
szą jednak furorę zrobiło stoisko 

Biblioteki Miejskiej, na którym 
można było otrzymać darmo-
we egzemplarze książek. Trzeba 
przyznać, że zapas wyczerpał się 
błyskawicznie.

Również występ zespołu „Banda 
Krycha” z Ostrowca Świętokrzyskie-
go wyłonił spośród gości festynu 
sporo najmłodszych uczestników 
zabawy. 

Wynik plebiscytu na czwartą już 
„Garbacką Szychę” ogłoszono podczas 
niedzielnego spotkania na festynie. 
Statuetkę Feliksie Wiraszce wręczyli: 
wicemarszałek Sejmiku Mazowieckie-
go Leszek Ruszczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Włodzimierz Mazur 
i sekretarz Teresa Fryszkiewicz. 

 Jacek Lombarski
Foto: autor i UG Garbatka-Letnisko

Zalew w Jastrzębiu bezpieczny dla kąpieli
Nowe władze samorządowe gminy Jastrząb zadbały o bezpieczeństwo plażowiczów wypoczywa-
jących nad jastrzębskim zalewem. Po kilkumiesięcznym okresie przygotowań technicznych 
i prawnych, a także szkoleniu ratowników oraz przeprowadzeniu badań sanitarnych wody, 
18 lipca uruchomiono nad zalewem w Jastrzębiu strzeżone miejsce przeznaczone do kąpieli.

Dysponuje ono wydzielonym 
brodzikiem dla najmłodszych oraz 
strefy dla nieumiejących lub uczą-
cych się pływać i odrębna dla osób 
dla zaawansowanych w pływaniu. 
W otwarciu bezpiecznego kąpieliska 
uczestniczyli wójt gminy Jastrząb An-
drzej Bracha i przewodniczący Rady 
Gminy Wojciecha Warso. Zaprosili 
oni do wypoczynku nad zalewem 
w Jastrzębiu zarówno mieszkańców 
gminy, jak i miłośników innych miej-
scowości. Wójt podziękował Sylwe-
strowi Mindzie z UG i podległym 
mu pracownikom za wkład pracy 
w przygotowanie miejsca bezpiecz-
nego dla kąpieli.

Dyżury nad zalewem pełnią ratow-
nicy z terenu gminy szkoleni przez kil-
ka miesięcy na kursie przez Środowi-
skowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Radomiu. 
Obsługa ratownicza jest realizowana 
na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Gminą Jastrząb a radom-
skim WOPR-em, posiadającym zgo-
dę Ministra Spraw Wewnętrznych na 
prowadzenie ratownictwa wodnego. 
Ratownicy pełnią dyżury służbowe 

codziennie do końca sierpnia br., 
w godzinach od 11–18.

Zalew w Jastrzębiu oferuje wypo-
czywającym plac zabaw dla dzieci, 
boisko do siatkówki plażowej oraz 

molo. W sierpniu przewidziane jest 
zaangażowanie animatora sportu, 
który w godzinach 12–14 będzie 
organizował zajęcia ruchowe oraz 
różnego rodzaju konkursy, a także 
gry i zabawy. Ponadto będą prowa-
dzone pokazy ratownictwa wodne-
go i medycznego, wraz z zajęciami 
praktycznymi w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 

które przygotują ratownicy WOPR. 
Wymienione zajęcia będą prowa-
dzone w ramach programu dofi -
nansowanego przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jastrzębiu. 

Niedaleko zalewu znajduje się 
parking, a w kilku miejscach obok 
plaży oferują swoje usługi stoiska 
gastronomiczne. 

Gospodarze gminy z ratownikami oraz wypoczywający na plaży i w wodzie w upalne dni

Laureatka „Garbackiej Szychy” Feliksa Wiraszka w towarzystwie Teresy Fryszkiewicz, 
Leszka Ruszczyka i Włodzimierza Mazura

Kąpielisko na „Polance” pękało w szwach

Zwycięzcy konkursu wędkarskiego Stoisko Biblioteki Miejskiej cieszyło się największym powodzeniem



4 Nr 88GMINA PRZYŁĘK

www.przylek.pl

25 lat Samorządu 
Gminy Przyłęk

W 1990 roku w miejsce naczelników gmin powołano wójtów. Pierwszym Wójtem Gminy Przyłęk 
była Mirosława Rutkowska, która funkcję tę pełniła przez 1. kadencję tj. do roku 1994. 
Po Mirosławie Rutkowskiej, do 30.11.2006 roku stanowisko Wójta Gminy sprawował Jan Choroś. 
Od 1 grudnia 2006 r. Wójtem Gminy Przyłęk jest Marian Kuś. Pełni rolę gospodarza gminy 
owocnie już trzecią kadencję.

W tej skrótowej, bardzo lako-
nicznej informacji mieści się całe 
ćwierćwiecze samorządu, po zmia-
nach ustrojowych w Polsce, wyłania-
nego i funkcjonującego, w rezultacie 
bezpośrednich demokratycznych, 
tajnych wyborów, we współpracy 
z samorządami sąsiednich gmin, od 
1998 roku działającymi w oparciu 
o odrębne przepisy prawa samo-
rządami powiatów, w tym zwoleń-
skiego oraz Sejmikiem i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego oraz administracją 
państwową sprawowaną na dużym 

Mazowszu przez Wojewodę Mazo-
wieckiego.

Jak to wszystko funkcjonowa-
ło zaraz po roku 1990 i działa już 
w warunkach XXI wieku, przybli-
żył uczestnikom uroczystego spot-
kania jubileuszowego Wójt Marian 
Kuś sumując i honorując dorobek 
25-lecia m.in. w formie prezentacji 
multimedialnej (szczegóły na www.
przylek.pl) a następnie podczas Fe-
stynu Rodzinnego PRZYŁĘK – Na-
sza Ziemia, zorganizowanego przy 
pięknej, słonecznej pogodzie na sta-
dionie sportowym. Wójt wymieniał 

z imienia i nazwiska składy osobo-
we rad gmin i pracowników Urzę-
du Gminy poszczególnych kadencji, 
wielkość budżetów gminy i udział 
w nich inwestycji, pełnione przez 
radnych funkcje w pięciu pełnych 
kadencjach i szóstej rozpoczętej. Po-
dawał fakty, dane i liczby, świadczące 
o sukcesywnym wzroście nakładów 
budżetowych i wartości realizowa-
nych inwestycji, które przeobrazi-
ły nie do poznania nadwiślańską 
Gminę Przyłęk. Potrzebą czasu było 
w 1990 roku wodociągowanie gmi-
ny przy budżecie początkowym wy-
noszącym zaledwie 200 tys. zł, który 
w 1995 roku osiągnął wartość 
1,36 mln zł. A jednak w I kadencji 
rozpoczęto wodociągowanie we 
współpracy z należącą do wojewódz-
twa lubelskiego gminą Janowiec. 
Wspólnym przedsięwzięciem było 
ujęcie wody w Brześcach. Podłączo-
no do niego Lucimię, a w kadencji 
1994–98 Baryczkę i Rudki, przy-
stępując jednocześnie do budowy 
własnego ujęcia w Załazach. Po 
podłączeniu do niego obejść gospo-
darskich tej wsi, sieć wodociągową 
podciągnięto do Łagowa, Wólki 
Łagowskiej, Łaguszowa i Pająkowa. 
W III kadencji sieć wodociągowa 
wydłużała się szybciej docierając do: 
Mszadli Starej, Mszadli Dolnej, Kul-
czyna, Mszadli Nowej. W czwartej 
kadencji wybudowano ujęcie wody 
w Lipinach, podłączając do niego, 
poza tą wsią także: Przyłęk, Okręż-
nicę, Krzywdę Andrzejów, Babin, 
Mierziączkę, Stefanów, Wysocin oraz 

uwaga!– Baryczkę i Rudki. Korzysta-
nie z ujęcia w Brześcach przestało 
być bowiem ekonomicznie opłacal-
ne. W roku 2010 wodociągowania 
gminy Przyłęk zostało zakończo-
ne. Trwało 20 lat, obejmując okres 
sprawowania władzy przez trzech 
wójtów – Mirosławę Rutkowską, Jan 
Chorosia i Mariana Kuś, co najmniej 
tyluż przewodniczących Rady Gmi-
ny oraz dziesiątków radnych. Wo-
dociągowanie stworzyło nową pilną 
potrzebę budowy kanalizacji w celu 
odprowadzania płynnych nieczysto-
ści do oczyszczalni ścieków, wyma-
gającej najpierw budowy a następnie 
ciągłej rozbudowy.

Jeszcze pilniejszą potrzebą było 
utwardzanie nawierzchni dróg, ich 
budowy od podstaw , unowocześ-
niania i ciągłej naprawy nawierzch-
ni. Proces ten trwa, choć wójt Ma-
rian Kuś i przewodniczący Rady 
Gminy Wojciech Szmajda w okresie 
swoich kadencji dokonali zasadni-
czego przełomu w budowie dróg 
gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich, współpracując w tej dzie-
dzinie ze Starostwem Powiatowym 
w Zwoleniu, gminami sąsiednimi 
oraz Samorządem Województwa 
Mazowieckiego i Wojewodą Mazo-
wieckim. Sprzyjającą okolicznością 
była najpierw akcesja Polski do Unii 
Europejskie. Statystyka pokazuje, 
jak wsparcie funduszami unijnymi 
korzystnie wpłynęło na wysokość 
środków przeznaczanych na inwe-
stycje. Podskoczyły one z 800 tys. 
zł przeznaczone w budżecie gminy 

Rada Gminy Przyłęk 2014 – 2018
Wojciech Szmajda – przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Madejska – 
Wiceprzewodnicząca RG, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, 
Ewa Molenda – Wiceprzewodnicząca RG, Przewodnicząca Komisji 
Gospodarczo-Oświatowej, Łukasz Badeński, Ryszard Bienias, 
Dariusz Dusiński, Beata Malesa, Jadwiga Kilianek, Mirosław Koniarz, 
Grzegorz Kuba, Andrzej Kula, Andrzej Marek, Marek Stępień, 
Zbigniew Suchecki, Teres Woźniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Wójt Marian Kuś prezentuje Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA  

Spotkanie jubileuszowe otworzył Wójt Marian Kuś

Uczestnicy. W pierwszym rzędzie zaproszeni goście

Gratulacje na piśmie od Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymują wójt Marian Kuś 
i  pracownik UG, radny powiatu zwoleńskiego Mirosław Madejski

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk i radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek honorują Wojciecha Szmaj-
dę przewodniczącego Rady Gminy

w 2000 roku do 3,7 mln zl w roku 
2007, a więc pierwszego roku obo-
wiązywania unijnej perspektywy 
fi nansowej lat 2007–2013. W roku 
2014 zrealizowane w gminie inwesty-
cje przedstawiały wartość 3,3 mln zł, 
a budżet Gminy Przyłęk przekroczył 
wartość 20 mln 463 tys. złotych. Sa-
morząd gminy oczekuje na pojawie-
nie się jesienią szerszego strumienia 
wsparcia unijnego z perspektywy bu-

dżetowej lat 2014–2020. Nie oznacza 
to, że oczekuje z założonymi rękami. 
Przecież zaledwie w ubiegłym tygo-
dniu Gminna Biblioteka Publiczna 
otrzymała nowy budynek wznie-
siony nakładem 3,5 mln zł, z czego 
1,8 mln zł stanowiła dotacja Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Zmodernizowane została też 
siedziba Urzędu Gminy w Przyłęku, 
dzięki czemu interesanci są obsługi-
wani w warunkach dostosowanych 
do wymagań XXI wieku. 

W 25-leciu Samorządu Gminy 
Przyłęk rzeczywiście zaszły wiel-
kie zmiany. Zaświadczają o nich 
nie tylko nakłady i dokonania, lecz 
także opinie ludzi obserwujących 
te przeobrażenia i ich inicjatorów. 
Leszek Ruszczyk Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Zbigniew Gołąbek w jednej osobie 
radny województwa mazowieckiego, 
wiceprezes strażaków ochotników 
Mazowsza oraz członek Rady Nad-
zorczej WFOŚiGW w Warszawie 
wskazywali, że to właśnie wójt Ma-
rian Kuś i jego najbliższe samorzą-
dowe otoczenie są sprężyną nakrę-
cającą osiągnięcia Gminy Przyłęk, 
działającą szczególnie inicjatywnie 
i skutecznie w okresie korzystania 
przez Polskę ze wsparcia unijnego. 
Nieprzypadkowo ci przedstawicie-
le Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego przekazali na ręce wójta 
Mariana Kuś Medal Pamiątkowy 
PRO MASOVIA honorujący Gmi-
nę Przyłęk wspólną decyzją Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
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i marszałka Adama Struzika. Pra-
cownicy Urzędu Gminy w Przyłę-
ku: Danuta Bocian, Marianna Gos, 
Maria Madejska i Leszek Rutkow-
ski otrzymali z rąk wicewojewody 
Dariusza Piątka medale ,,Za długo-
letnią służbę”, gdyż z samorządem 
gminy związani są od początku. 
Medale przyznał im Prezydent RP. 
Samorządowcy szczególnie aktywni 
w dziele rozwoju gminy otrzymali 
z Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego podziękowania na piśmie. 
Wręczał je m.in. wicemarszałek Le-
szek Ruszczyk. Osiągnięć gratulowa-
ła jubilatom poseł Małgorzata Woź-
niak. Za owocną, pełną wzajemnego 
zrozumienia współpracę dziękował 

gminy. Jest autorem już dwu wydań 
monografi i pt. „Przyłęk – Nasza 
Ziemia”. W przygotowaniu kolejne. 
Pod tym hasłem są też organizowane 
doroczne Festyny Rodzinne. Aktyw-
nie działa już 5 zespołów folklory-
stycznych, nagradzanych na wielu 
festynach, także przez Samorząd 
Wojewódzki oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

 Na Powiślu należącym do gminy 
Przyłęk jest wielu ludzi aktywnych. 
Dlatego odznaczenia, wyróżnienia 
i jubileuszowe pamiątkowe gadżety, 
wręczono wszystkim zaproszonym 
uczestnikom uroczystego spotkania 
zorganizowanego z okazji 25-lecia 
Samorządu Gminy Przyłęk w sali 
sportowej Publicznego Gimnazjum 
w Przyłęku. Nie wszystkim zapro-
szonym starczyło sił, by osobiście 
zjawić się na spotkaniu. Janowi Cho-
rosiowi, Wójtowi Gminy Przyłęk z lat 
1994–2006 obecny gospodarz gminy 
Marian Kuś wręczył dyplom i inne 
podziękowania w jego domu w Zie-
lonce Starej. Wójt podobnie postąpił 
w kilku innych przypadkach.

Gośćmi jubileuszowego spot-
kania, poza mieszkańcami Gminy 
Przyłęk byli: Mirosława Rutkow-
ska – Wójt Gminy Przyłęk w latach 
1990–94, posłanka Małgorzata Woź-
niak, przedstawiciele Samorządu 

Województwa Mazowieckiego: 
Wicemarszałek Leszek Ruszczyk 
i radny Zbigniew Gołąbek, Wicewo-
jewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, 
Stanisław Brzózka – dyrektor Biu-
ra Klubu Parlamentarnego PSL 
w Warszawie, Starosta Zwoleński 
Waldemar Urbański i przew. Rady 
Powiatu w Zwoleniu Edward Rybak 
oraz radni z terenu gminy Przyłęk – 
Mirosław Madejski, Jerzy Kamionka 
i Arkadiusz Jasik, Burmistrz Zwole-
nia Bogusława Jaworska, przewod-
niczący RM – Paweł Sobieszek i za-
stępca burmistrza – Włodzimierz 
Kabus, wójtowie gmin Policzna To-
masz Adamiec i Chotcza – Janusz 
Witczak. Na Festyn Rodzinny przy-
byli także: Jan Gędek wójt sąsiedniej 
gminy Janowiec, Teresa Kacperczyk-
Baran – szefowa Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej w Zwoleniu, 
Jan Pęksyk dyrektor zwoleńskiego 
oddziału powiatowego WZMiUW 
w Warszawie, dr Teresa Wójtowicz 
kierownik Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminy Przyłęk oraz inni. Poza ze-
społami folklorystycznymi z Gmi-
ny Przyłęk wystąpił również zespół 
z Błotnicy Starej zaproszony przez 
KGW z Grabowa nad Wisłą.

 Mieczysław Kaca
Foto: Adam Dziedzic

Życzenia samorządowcom przekazują starosta Waldemar Urbański 
i przewodniczący Rady Powiatu Edward Rybak

Przedsiębiorcy też zostali uhonorowani

Samorządowcy, wśród nich funkcyjni z poprzednich kadencji

Gratulacje  jubilatom przekazali  podczas uroczystości   wicemarszałek Leszek Ruszczyk i radny 
Zbigniew Gołąbek. Z  werwą śpiewały  ,,Grabowianki”

Nowy program zaprezentowały  ,,Korzenie” z Łaguszowa

Do występów sposobi się zespół KGW  z Rudek

też w imieniu całego samorządu 
powiatowego Starosta Zwoleński 
Waldemar Urbański. W podobnym 
duchu była utrzymana wypowiedź 
dra Wacława Nowakowskiego re-
prezentującego stanowisko przed-
siębiorców gminy Przyłęk. Prowadzi 
on działalność gospodarczą na tym 
terenie od 40 lat. Przyznał, że gmina 
Przyłęk zmieniła się nie do poznania. 
To samorząd i osobiście wójt inspi-
rują przedsiębiorców do wspólno-
towych działań. Obecnie wszystkie 
wsie, nawet przysiółki mają drogi 
o bitumicznej nawierzchni, w niewielu 
przypadkach – utwardzonej. A gmi-
na jest terytorialnie rozległa. Zakoń-
czył życzeniem dalszych sukcesów, 
przyrzekając włączanie się przedsię-
biorców we wspólnotowe działania. 
Warto dodać, że dr Wacław Nowa-
kowski oraz przedsiębiorcy: Cze-
sław Cyrka, Józef Orłowski, Jadwiga 
i Jerzy Jachowie, Dariusz Dusiński 
i Wiesław Kusio otrzymali na spot-
kaniu podziękowania za działalność 
gospodarczą i wspieranie inicjatyw 
gminy podpisane przez wicepre-
miera gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego i wójta Mariana Kuś.

– Działamy wspólnie i konsekwen-
tnie od lat. Dlatego w krótkim odstę-
pie czasu tych zmian tak wyraźnie 
nie widać. Dopiero perspektywa cza-
sowa pokazana w prezentacji multi-
medialnej uzmysłowiła nam wszyst-
kim skalę dokonań – zwierzył się 
Wojciech Szmajda, od wielu lat prze-
wodniczący Rady Gminy w Przyłę-
ku, pełniący jednocześnie funkcję 
Komendanta Gminnego OSP i bar-
dzo aktywny społecznie w rodzin-
nym Grabowie nad Wisłą.

Przykład takiej aktywności dają 
sami gospodarze gminy. Wójt Ma-
rian Kuś działa w samorządzie 
gminy od 1994 roku. Przewodniczy 
Rady Gminy Wojciech Szmajda nie-
wiele krócej. Wójt pełni społecznie 
funkcję Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP. Dlatego funkcjonuje w tej gmi-
nie 10 jednostek OSP, w większości 
przypadków bardzo użytecznie. Pan 
Marian pasjonuje się przeszłością, 
w tym dziedzictwem kulturowym 

Uhonorowani  zasłużeni pracownicy Urzędu Gminy Przyłęk
W ich imieniu i własnym podziękowała 
Danuta Bocian Sekretarz Gminy Przyłęk
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Festiwal Folkloru 
im. Józefa Myszki w Iłży 
wdzięcznym popularyzatorem
muzyki ludowej www.ilza.pl

XXI Ogólnopolskiemu Festiwalowi Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży towarzyszyła w lipcową niedzielę atmosfera ludowego 
święta, a słoneczna pogoda nawet przebiła ubiegłoroczną imprezę, upamiętniającą także 50. rocznicę śmierci Józefa Myszki, 
patrona dorocznej imprezy, wybitnego animatora zespołów folklorystycznych, rodaka ziemi iłżeckiej, krzewiącego kulturę ludową 
na Kielecczyźnie i w Radomskiem.

Niebywale zdolności wokalne 
młodego wiejskiego krawca oraz 
ujmująca ludzi osobowość przynio-
sły mu dużą popularność nie tylko 
w Polsce lecz także sąsiednich kra-
jach. Przypomnijmy, że audycje ra-
diowe w rozgłośni Radia Kielce oraz 
wydawane płyty przyczyniły się do 
promocji jego utworów wśród sze-
rokich rzesz sympatyków folkloru 
na wsi i mieście. Rozwijający się 
talent i liczne sukcesy przerwała 
w lipcu 1964 roku tragiczna śmierć 
artysty, podczas przygotowania 
koncertu z okazji święta Odrodze-
nia Polski w Warszawie. Dorobek 
artystyczny patrona imprezy i pa-
mięć o nim promują jednak co roku 

organizatorzy i miłośnicy iłżeckie-
go festiwalu. 

Firmowany przez samorząd Iłży 
i powiat radomski, a organizowany 
przez iłżecki Dom Kultury i anima-
torów kultury skupionych wokół 
tego inicjatywnego ośrodka, już od 
ponad 20 lat popularyzuje reper-
tuar muzyki i pieśni wykonywany 
przez Józefa Myszkę, utrwalając 
jednocześnie pamięć o tym wspa-
niałym młodym artyście. – Tym 
razem obsada była rekordowa – 
47 zespołów i ponad 300 ludowych 
artystów – mówi samo za siebie – 
informuje dyrektor Domu Kultury 
Krzysztof Kozera. W samej gminie 
Iłża prowadzi obecnie działalność 
siedem zespołów folklorystycznych. 
To głównie samorząd zapewnia im 
środki na działalność. Same też się 
wspomagają, przeznaczając na-
grody pieniężne na zakup sprzętu, 
a rzeczowe też bywają przydatne, 
użyteczne. 

Iłżecki festiwal rozpoczęła msza 
święta odprawiona w kościele para-
fi alnym pw. NMP w intencji patro-
na festiwalu oraz jego uczestników. 
Po nabożeństwie, barwny korowód 
zespołów ludowych udał się przy 
dźwiękach muzyki kapel ludowych 
na teren amfi teatru. Mimo nawał-
nic w kraju, w tym także na ziemi 
radomskiej, Iłża została szczęśliwie 
oszczędzona w tym dniu. Za rok 
alternatywą na niepogodę będzie 
wznoszony staraniem gospodarzy 

Soliści: Stanisława Chebdowska (gm. Gózd), Andrzej Mysz-
ka (gm. Iłża),Wacław Pejas z Sobótki (gm. Bliżyn), Adam 
Stocki (gm. Solec nad Wisłą),Wiesław Szydłowski (gm.Tar-
łów), Joanna Tęcza (Zwoleń), Patryk Wróbel (Iłża),Dorota 
Karasińska-Kozłowska (gm. Rytwiany).

Zespoły śpiewacze: BRODOWIANKI (gm. Brody), BRONIO-
WIANKI ( gm. Chlewiska),CHOMENTOWIANKI (gm. Skary-
szew), DOLNOJASIEŃCZANKI (gm. Iłża), ECHO ADAMOWA 
(gm. Brody), GĄSAWIANKI (gm. Jastrząb), GOZDOWIANKI 
(gm. Gózd), KALINA (gm. Zakrzew), KAZANOWIANKI ZNAD IŁ-
ŻANKI (gm. Kazanów), KGW Pakosław (gm. Iłża), KONTRAST 
(Pionki), KUMOSIE z Sadku (gm. Szydłowiec), KUŹNICZANKI 
z miejscowości Odrowąże (gmina Bliżyn), ŁAGUSZOWIANKI z 
Łaguszowa (gm. Przyłęk), MIROWIANKI (gm. Mirów), NIEZA-

POMINAJKI (gm. Mirów), OSINIANKI (gm. Mirzec), OSTAŁKI 
(gm. Chlewiska), POWIŚLACY (gm. Solec nad Wisłą), PÓŁBO-
RZANKI (gm. Pionki)/, ROGOWIANKA (gm. Końskie), ROGO-
WIANKI (Mirów Stary), Zespół śpiewaczy z KGW w Rudkach 
(gm. Przyłęk), SEREDZANKI (gm. Iłża), SICHOWIANIE (gm. 
Rytwiany), SKARYSZEWIACY (Skaryszew), SOBÓTKA (gm. 
Policzna), STRYKOWICE (gm. Zwoleń), TYCHOWIANIE (gm. 
Mirzec), ZAŁAWIANKI (gm. Chlewiska).

Kapele ludowe: BLIŻEJ SERCA (Skarżysko Kościelne), KA-
PELA IŁŻECKA, Kapela Ludowa, JASKÓŁKA, Kapela JAŚKI ( 
gm. Końskie), Kapela LILIA (gm. Zakrzew), BIAŁA MUZYKA 
(Świlcza k. Rzeszowa), KAPELA Z OSUCHOWA (gm. Kaza-
nów), KAPELA im. J. MYSZKI (Jasieniec Iłżecki) i Kapela 
Zdzisława Kwapińskiego (gm. Gózd).

Zaprezentowali się:

Umiejętności muzyczne i wokalne prezentują w iłżeckim amfi teatrze Sichowianie ze świętokrzyskiej gminy Rytwiany

Ponad 300 artystów ludowych uczestniczyło w iłżeckim festiwalu folkloru. Byli oni bacznymi obserwatorami prezentacji w wykonaniu zespołów z innych miejscowości

Widownia… wielopokoleniowa

Wśród widzów zadowoleni gospodarze Iłży – burmistrz Andrzej Moskwa 
i przewodniczący Rady Józef Skrobisz

Podobnie 5-osobowa kapela im. Józefa Myszki z Jasieńca Górnego
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gminy budynek widowiskowo-ki-
nowy, zlokalizowany obok siedzi-
by Domu Kultury. Ta inwestycja 
najlepiej zaświadcza o stosunku 
samorządu Iłży do kultury dawnej 
i tworzonej współcześnie. Wspiera 
go konsekwentnie starostwo powia-
towe w Radomiu. Stąd obecność na 
festiwalu wicestarosty radomskiego 
Leszka Margasa i członka Zarzą-
du Marka Jarosza oraz radnych. 
8 sierpnia odbędzie się w Iłży ko-
lejna popularna impreza Jarmark 
Sztuki Ludowej fi rmowany przez 
Stowarzyszenie Promocji Ginących 
Zawodów, a wspomagany przez sa-
morządy – gminny i powiatowy.

Po uroczystej inauguracji rozpo-
częły się konkursowe prezentacje, 
trwające do godziny 20. Licznie 
reprezentowane było wojewódz-
two świętokrzyskie, również ostoja 
tradycyjnej kultury ludowej. Arty-
stom ludowym i przybywającym 
gościom towarzyszyli samorządo-
wi gospodarze gminy – burmistrz 
Andrzej Moskwa i przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Skrobisz wraz 
z radnymi i współpracownikami. 
Przedstawiciele organizatorów 

zwierzali się, że ilość chętnych ze-
społów i była tym razem tak duża, 
że zaszła konieczność limitowania 
zgłaszających się z tych samych 
miejscowości. Upowszechniają-
cym się zwyczajem przed sceną, 
na której odbywały się prezentacje, 
pląsali miłośnicy muzyki tradycyj-
nej. Placyk taneczny wypełnił się 
tłumnie tańczącymi szczególnie 
po wręczeniu nagród, gdy do tańca 
przygrywała oryginalna dziewczęca 
kapela „Biała Muzyka” ze Świlczy 
koło Rzeszowa.

 Nagrody konkursowe i specjalne 
wręczali: Burmistrz Andrzej Mos-
kwa, Przewodniczący RM Józef 
Skrobisz, członek Zarządu Powia-
tu Marek Jarosz, wiceburmistrz Iłży 
Marek Łuszczek, Wiceprzewodni-
czący RM Cezary Nobis, radni RM 
– Renata Iluchin i Stanisław Kuc 
oraz Leszek Dziura reprezentujący 
Bank Spółdzielczy z Iłży. Z gości 
m.in: poseł Marek Suski, wicemar-
szałek Mazowsza Leszek Ruszczyk 
i aktywny działacz kultury, radny po-
przedniej kadencji Tomasz Skiba.

  Mieczysław Kaca
 Foto: Adam Dziedzic i DK Iłża

Laureaci Festiwalu

W Kategorii SOLISTÓW 
 dwie równorzędne nagrody 

pierwsze otrzymali:
– Joanna Tęcza ze Zwolenia
– Wiesław Szydłowski z Tarłowa.
 Dwie równorzędne nagrody 

drugie:
– Wacław Pejas z Bliżyna
– Dorota Karasińska-Szydłowska 

z Rytwian.
 Nagrodę trzecią:

– Stanisława Chebdowska 
z Gozdu.

W Kategorii ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH nagrodzono 
następujących wykonawców:
 Dwie równorzędne nagrody 

pierwsze przyznano:
– Zespołowi „Mirowianki” z Mirowa
– Zespołowi „Ostałki” z Chlewisk.
 Dwie nagrody drugie otrzymali:

– Zespół „Strykowice” ze Zwolenia
– Zespół „Gąsowianki” z gminy 

Jastrząb.
 Pięć równorzędnych nagród 

trzecich przyznano:
– Zespołowi „Gozdowianki” 

z Gozdu, 
– Zespołowi „Rogowianka” 

z Końskich,

– Zespołowi „Dolnojasieńczanki” 
z Jasieńca Iłżeckiego,

– Zespołowi „Chomentowianki” 
ze Skaryszewa,

– Zespołowi „Łaguszowianki” 
z Przyłęka

 Nagrodami dodatkowymi uhonoro-
wano:
– Zespół „Kumosie” z Szydłowca,
– Zespół „Sobótka z Czarnolasu” 

z gminy Policzna
– Zespół KGW w Rudkach, 

gm. Przyłęk.

W Kategorii KAPEL 
 pierwszą nagrodę uzyskała:

– Kapela Zdzisława Kwapińskiego 
z Gozdu. 

 Dwie równorzędne nagrody drugie 
otrzymali:
– Kapela „Biała Muzyka” ze Świlczy 

koło Rzeszowa
– Kapela im. J. Myszki z Jasieńca 

Iłżeckiego Górnego.
 Dwie równorzędne nagrody trzecie 

przyznano:
– Kapeli „Jaskółka” z Małomierzyc
– Kapeli Iłżeckiej z Iłży.
 Ponadto nagrodzono równorzędnymi 

nagrodami dodatkowymi kapele:
– „Bliżej Serca” ze Skarżyska Kościelnego,

– Kapelę „Jaśki” z Końskich,
– Kapelę z Osuchowa gm. Kazanów
– Kapelę „Lilia” z Zakrzewa.
 W uznaniu wkładu w promowanie 

tradycji kulturalnych Ziemi Iłżeckiej 
oraz twórczości patrona Festiwalu 
J. Myszki, Burmistrz i Rada Miejska 
Iłży nagrodzili specjalnymi nagrodami 
zespoły:
– „Dolnojasieńczanki” z Jasieńca 

Iłżeckiego Dolnego,
– Zespół KGW „Seredzianki” 

z Seredzic,
– Zespół KGW w Pakosławiu,
– Kapelę im. J. Myszki z Jasieńca 

Iłżeckiego Górnego,
– Kapelę „Jaskółka” z Małomierzyc
oraz solistów:
– Andrzeja Myszkę
– Patryka Wróbla z Błazin.

Fundatorami nagród laureatów 
festiwalu byli: Powiat Radomski, 
Burmistrz i Rada Miejska w Iłży, 
Dom Kultury w Iłży, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, Posłowie 
Ziemi Radomskiej: Zbigniew Kuźmiuk, 
Marek Suski, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Leszek 
Ruszczyk i Bank Spółdzielczy w Iłży.

Jury pod przewodnictwem dr Stefana Rosińskiego po obejrzeniu prezentacji 45 zespołów śpiewaczych, 
kapel ludowych i solistów wyłoniło laureatów festiwalu.

Za stolikiem jurorów zasiedli dr Stefan Rosiński i mgr Adolf Krzemiński

Sponsorzy oklaskami zareagowali na ogłoszenie listy laureatów przez dyrektora DK Krzysztofa Kozerę

Burmistrz Andrzej Moskwa i przewodniczący Rady Józef Skrobisz rozpoczęli honorowanie 
solistów od najmłodszych – Patryka Wróbla i Andrzeja Myszki

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk honoruje młodą kierowniczkę kapeli Biała Muzyka, zaś poseł 
Marek Suski – solistkę Kapeli im. Józefa Myszki

Marek Jarosz wręcza dyplom solistce z Rytwian, 
a wiceburmistrz Marek Łuszczek artyście z Sobótki koło Bliżyna

Wręczanie nagród wprawiło wszystkich w zabawowy nastrój

Co niektórzy uczestnicy festiwali długo jeszcze wykręcali poleczki i oberki 
w rytmie muzyki młodzieżowej kapeli Biła Muzyka spod Rzeszowa
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Szydłowiecka Policja 
w dniu swojego święta
96. Obchody Święta Policji w Szydłowcu rozpoczęły się 24 lipca, 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 
Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe, odznakę „Zasłużony Policjant” oraz medale.

W uroczystościach oprócz odzna-
czonych i mianowanych policjantów 
oraz ich rodzin, kierownictwa KPP 
Szydłowiec, uczestniczyli liczni go-
ście. Gminę Szydłowiec reprezento-
wał Zastępca Burmistrza Szydłowca 
– Edward Borek.Policjanci odebrali z 
rąk Zastępcy Mazowieckiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji zs. w Ra-
domiu, mł. insp. Kamila Borkowskiego 
oraz Komendanta Powiatowego Poli-
cji podinsp. Jarosława Popczyńskiego, 
nominacje i odznaczenia.

Awanse na wyższe stopnie policyj-
ne otrzymali: aspirant sztabowy: st.asp. 
Duda Tomasz, st.asp. Lech Sławomir, 
st.asp. Mularski Wojciech, st. asp. Stopa 
Tomasz, st. asp. Tusiński Krzysztof; star-
szy aspirant: asp. Berus Rafał; aspirant: 
mł. asp. Basaj Robert, mł. asp. Brzeźniak 
Dariusz, mł.asp. Gozdek Przemysław; 
młodszy aspirant: sierż. szt. Świerczyń-
ski Radosław; sirżant sztabowy: st. sierż. 
Durkil Przemysław, st. sierż. Łyżwa Ire-
neusz; starszy sierżant: sierż. Ślufarski 
Piotr; sierżant: st. post. Guza Kamil, st. 
post. Sawicki Mateusz, st. post. Skórkie-
wicz Marlena.

Spośród funkcjonariuszy, BRĄ-
ZOWĄ ODZNAKĄ MSW „Zasłu-
żony Policjant” odznaczony został 
– podkom. Witold Jezierski – Za-
stępca Naczelnika Wydziału Kry-
minalnego KPP w Szydłowcu.

Zarząd Główny NSZZP uhono-
rował nadaniem okolicznościowego 
medalu z okazji „25-lecia powstania 
NSZZP”: podinsp. Popczyńskiego 
Jarosława, podkom. Jezierskiego 
Witolda, asp. szt. Sodla Jacka, asp. 
szt. Kalitę Dariusza, asp. szt. Ga-
wędęa Dariusza, asp. szt. Wiesława 
Chrzanowskiego, asp. szt. Basiaka 
Remigiusza, asp. szt. Ziębę Piotra, 
sierż. szt. Dujkę Radosława, sierż. 
szt. Świerczyńskiego Radosława.

Po wręczeniu aktów mianowania, 
Zastępca Mazowieckiego KWP zs. 
w Radomiu, mł. insp. Kamil Bor-
kowski oraz Komendant Powiato-
wy Policji w Szydłowcu podinsp. 
Jarosław Popczyński pogratulowali 
awansowanym i wyróżnionym, zło-
żyli wszystkim serdeczne życzenia, 
które skierowali również do bliskich 
funkcjonariuszy i pracowników. Nie 
zabrakło również ciepłych słów i po-
dziękowań od zaproszonych gości 
kierowanych na ręce Komendanta 
za pracę i zaangażowanie szydłowie-
ckiej Policji w poprawę bezpieczeń-
stwa całego powiatu.

Podczas tej uroczystości pożegnał 
się ze służbą, odchodząc na zasłużoną 
emeryturę asp. szt. Wiesław Adam-
czyk, który przepracował w sumie 
40 lat, a w mundurze ponad 35 lat.

 źródło: szydlowiec.pl

Uzależniona młodzież

Sygnały widać 
już wcześniej
Wakacyjne kolonie i wyjazdy integracyjne dla dzieci i młodzie-
ży sprzyjają szaleństwom, które często podyktowane są spoży-
tym alkoholem lub narkotykami, w tym dopalaczami. Profi lak-
tyka, która może uchronić młodego człowieka przed zgubnymi 
konsekwencjami sięgania po używki, jest niezwykle ważna. 
Istotna jest także odpowiednia reakcja rodzica czy opiekuna, 
gdy problem już się pojawił.

Młodzież po alkohol sięga 
z różnych powodów. Nuda, chęć 
eksperymentowania, potrzeba za-
imponowania rówieśnikom i dopa-
sowania się do otoczenia. Młodzież 
chce być jeszcze bardziej na luzie, 
a w ich opinii ułatwi im to alkohol 

czy narkotyk. Wielu z tych młodych 
ludzi sięga po używki, by przynieść 
sobie ulgę w trudnych sytuacjach 
życiowych, przy okazji rodzinnych 
problemów, miłosnych zawodów 
czy braku akceptacji ze strony ró-
wieśników lub swoich rodziców czy 

opiekunów. Często to nie jeden po-
wód decyduje o tym, a wiele. Inną 
kwestią jest łatwość dostępu do al-
koholu, narkotyków czy dopalaczy. 
Wielu rodziców tego problemu nie 
dostrzega lub nie chce go widzieć, 
bo przecież „ich dzieci to nie doty-
czy”. Nie ma nic bardziej mylnego. 
Zaczyna się niewinnie, ale w wielu 
przypadkach kończy się na uzależ-
nieniu nastolatków. Powtarzające 
się picie alkoholu przez młodzież 
szkolną, nawet w ilościach nie-
szkodliwych dla dorosłych, może 
poważnie uszkodzić ich życie 
i procesy rozwojowe. Jego spoży-
wanie zaburza zdolność do uczenia 
się, zapamiętywania i logicznego 
rozumowania. Młody człowiek 
nastawia się tylko na doraźne 
i natychmiastowe przyjemności, 
nie uczy się dojrzałych i skutecz-
nych sposobów radzenia ze stresem 
i rozwiązywania problemów ży-
ciowych. Młodzież, która spożywa 
alkohol, częściej staje się ofi arami 
wypadków, wkracza na drogę kon-
fl iktu z prawem czy jest bardziej 

skłonna do ryzykownych kontak-
tów seksualnych. Na co uwagę po-
winni zwrócić rodzice? Sygnałów 
ostrzegawczych jest wiele, ale nie 
należy ich traktować jako stupro-
centowy dowód na nadużywanie 
alkoholu przez podopiecznego. 
Zwiększenie potrzeb fi nansowych 
i ukrywanie sposobu wydatkowa-
nia „kieszonkowego”, częste zmia-
ny nastroju, zapach alkoholu, po-
dejrzane znajomości i agresywna 
reakcja na próby dowiedzenia się 
czegoś więcej o nowych kolegach 
czy koleżankach, a także wyraźny 
spadek zainteresowania zajęciami, 
które do tej pory sprawiały radość 
– to mogą być sygnały. Ważne jest 

by wyjść naprzeciwko problemom 
i pomóc młodemu człowiekowi 
znaleźć rozwiązanie dla sytuacji, 
w której się znalazł. Wsparcie i zro-
zumienie ogrywa tu znaczącą rolę. 
Rozmowa z dzieckiem o tym, jak 
ma sobie radzić z presją rówieśni-
ków namawiających do picia alko-
holu i podsunięcie kilku pomysłów 
na skuteczne odmawianie, może za-
pewne mu pomóc. Młodzież często 
nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, 
jakie płyną ze spożycia alkoholu 
czy narkotyków. Świadczą o tym 
choćby ostatnie przypadki silnych 
zatruć czy zgonów w Polsce z po-
wodu dopalaczy. 

 Marek Wiatrak
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W wakacje 
„ocal wspomnienia”
„Ocalić wspomnienia, dać im szansę na nowe życie” – w tych kilku słowach można by podsumo-
wać ofertę przygotowaną przez Spółdzielnię Socjalną REDUAR w Pracowni Decoupage. 
Jak można ocalić wspomnienia? W prosty sposób.

Każdy z nas ma w swoich za-
sobach domowych jakiś cenny 
przedmiot, którego wartość jest 
emocjonalna, a nie wymierzalna 
w złotówkach. To są właśnie wspo-
mnienia, które możemy ocalić przy 
pomocy Pracowni Decoupage. 
Nie mówimy tu jednak o przed-
miotach, którymi powinien zająć 
się fachowy konserwator. Wartość 
tych przedmiotów, już nie tylko 
emocjonalną, podejmując ich 
renowację w amatorski sposób, 
można nieodwracalnie zniszczyć. 
Myślimy tu raczej o prostych rze-
czach. Np. szkatułka wykonana 
przez dziadka, czy wyhaft owana 
przez babcię serwetka. Może jedy-
ne po nich pamiątki? Takich i po-
dobnych przedmiotów, w każdym 
domu jest sporo. Zanim je wyrzu-
cimy, warto spojrzeć na nie innym, 
łaskawszym okiem. Po przeróbce 
lub reperacji i ozdobieniu, zamiast 
wydawać pieniądze, łatwo możemy 
tanim kosztem sprawić komuś nie-
powtarzalny prezent. 

Wakacyjna oferta naszej spół-
dzielni, która od roku prowadzi 
warsztaty decoupage, tym razem 
skierowana jest do pań, w tzw. trze-
cim wieku, które chciałyby wyrwać 
się z marazmu codziennego dnia. 
W Pracowni Decoupage, za nie-
wielką odpłatnością, nie tylko moż-
na wykonać przedmioty takie jak 

na załączonych zdjęciach, ale rów-
nież uzyskać poradę jak naprawić 
lub przerobić odzież, sporządzić 
obraz z ulubionym widokiem czy 
zdjęciem, ozdobić T-shirt wnuczki 
lub wnuka wizerunkiem ich idola. 
W naszej ofercie jest również i coś 
dla wnucząt będących w wakacje 
pod opieką dziadków, a które wy-

kazują zainteresowania plastyczne 
i manualne. A co najważniejsze, 
spędzić miłe chwile w towarzystwie 
o podobnych zainteresowaniach.

Poza pracownią decoupage, spół-
dzielnia REDUAR prowadzi jeszcze 
gabinet rehabilitacji oraz zajmuje 
się edukacją przedszkolną i opieką 
nad małymi dziećmi. 

Nasz adres:
Spółdzielnia Socjalna REDUAR 
Pracownia Decoupage 
Urszula Lombarska
Radom ul. Fałata 9/1
telefon: 536 056 100
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

ATP Contrain Poland Sp. z o.o. 
(nr 5612) 

oferuje pracę 
w Holandii, Niemczech 

oraz Belgii.
Poszukujemy m.in. doświadczonych spawaczy, ślusarzy 

oraz tokarzy. Działamy również w branży rolniczej, 
ogrodniczej, przetwórstwie spożywczym i logistyce. 

Zapraszamy na spotkanie w Starachowicach
– dowiedz się więcej! Tel. 42 680 45 85, 

e-mail: rekrutacja@contrain.pl, www.contrain.pl

Z A P R O S Z E N I E
W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej i koniecznością opracowania 
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, który określi kierunki naszych działań na lata 2015–2022, 
zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, mieszkańców, przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, samorządowców, osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców 
działających w obrębie gmin Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, 
Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń, do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach informa-
cyjno-diagnostycznych na temat słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także możliwości 
pozyskania dofi nansowania w ramach PROW 2014–2020. 

Chcesz uzyskać dofi nansowanie? Przyjdź i podziel się swoim pomysłem. 
Jeśli Twoja propozycja znajdzie się w strategii, łatwiej uzyskasz wsparcie fi nansowe.

Wstępny* harmonogram spotkań informacyjno-diagnostycznych w poszczególnych gminach 
LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

Gmina Miejsce spotkania Termin *

Ciepielów Urząd Gminy Ciepielów
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

28.08.2015 g. 10.00

Gózd Urząd Gminy Gózd,
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

27.08.2015 g. 15.00

Jastrzębia Budynek OSP w Jastrzębi
26-631 Jastrzębia

19.08.2015 g. 18.00

Jedlnia-Letnisko Urząd Gminy Jedlnia-Let.
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko

19.08.2015 g. 11.00

Kazanów Urząd Gminy Kazanów
Plac Partyzantow28, 26-713 Kazanów

10.08.2015 g. 16.00

Pionki Urząd Gminy Pionki
ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

25.08.2015 g. 16.00

Miasto Pionki Centrum Aktywności Lokalnej, 
ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki

27.08.2015 g. 10.00

Policzna Świetlica Gminna w Policznie
ul. B. Prusa 4, 26-720 Policzna

24.08.2015 g. 17.00

Przyłęk Urząd Gminy Przyłęk,
Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

14.08.2015 g. 13.00

Tczów Urząd Gminy Tczów
Tczów 124, 26-706 Tczów

26.08.2015 g. 17.00

Zwoleń Urząd Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń

30.07.2015 g. 10.00

*W przypadku zmiany któregokolwiek z terminów, informować będziemy na bieżąco.
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Wakacyjny Piknik Piłkarski w Przysusze

Artyści kontra mieszkańcy
Takiego wydarzenia przysuszanie długo nie zapomną. W niedzielę, 19 lipca, na stadionie 
w Przysusze, w meczu piłki nożnej zmierzyły się dwie wyjątkowe drużyny: reprezentacja lokalnej 
społeczności z Reprezentacją Artystów Polskich.

Piknik piłkarski i mecz gwiazd 
w Przysusze zgromadził tłumy 
mieszkańców i przyjezdnych gości. 
Entuzjastycznie przyjęto Reprezen-
tację Artystów Polskich, w składzie 

której mogliśmy zobaczyć aktorów 
i sportowców, znanych z ekra-
nów telewizyjnych. Do Przysuchy 
przyjechali między innymi znani 
piłkarze: Piotr Świerczewski, Jerzy 

Podbrożny i Grzegorz Jędrzejewski, 
dziennikarz sportowy Mateusz Bo-
rek, aktorzy: Jarosław Jakimowicz, 
Rafał i Marcin Mroczkowie, Prze-
mysław Cypryański, Robert Mos-

kwa, Marek Włodarczyk, Grzegorz 
Staszewski, tancerz Rafał Maserak, 
wspierająca ich duchem aktorka 
Weronika Marczuk oraz menedżer-
ka Reprezentacji Artystów Polskich 
Dorota Wardyńska. Sprawozdawcą 
tego wyjątkowego meczu był Da-
riusz Szpakowski. Obowiązki sę-
dziego głównego spotkania pełnił 
sędzia Michał Borkowski.

Lokalną drużynę stanowiły dwa 
zespoły, jeden składający się z za-
wodników SKS Potworów, w dru-
gim zaś oglądać mogliśmy między 
innymi reprezentanta administracji 
samorządowej z Przysuchy, Komen-
dy Powiatowej Policji, zawodników 
i oldboyów MKS Oskar, pracow-
ników lokalnych fi rm, rolników, 
strażaków OSP. W drużynie lokal-

nej społeczności grał organizator 
piłkarskiego pikniku w Przysusze 
Artur Grzybowski. Mecz wygrali 
goście wynikiem 7:3. 

Specjalnymi statuetkami nagro-
dzono najlepszych zawodników 
obu drużyn. Otrzymali je: Rafał 
Maserak i Grzegorz Karwacki. 
Statuetki wręczyli organizatorzy 
pikniku: Artur Grzybowski oraz 
zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan.

W przerwie meczu odbyła się 
licytacja koszulek zawodników 
Reprezentacji Artystów Polskich. 
Pozyskano 2900 zł, które przeka-
zano na pokrycie kosztów rehabi-
litacji chorego chłopca, mieszkańca 
Przysuchy.

 Jac.Wakacyjny Piknik Piłkarski w Przysusze zgromadził tłumy mieszkańców i przyjezdnych gości

Rafał Maserak nagrodzony statuetką „Najlepszy zawodnik spotkania”
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 Uwidocznieni na fotkach panowie są dżentelmenami i chyba trochę tradycjonalistami. Całowanie rączek laureatek odbyło się na Festiwalu 
Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży. Ciekawe, któremu z dżentelmenów wyszło ono najlepiej?Całują rączki...

Burmistrzowi Iłży Andrzejowi Moskwie?

 Członkowie Związku Producentów Ryb zorganizowali doroczne spotkanie w Pałacu Domaniowskim. Po-
dobno zrobili w ten sposób dobry gest wobec rybaków śródlądowych z ziemi radomskiej. Widzimy wśród nich 
na fotce Zbigniewa Gołąbka, radnego województwa mazowieckiego. Więcej na str  1.

Wicemarszałkowi Mazowsza Leszkowi Ruszczykowi? Czy posłowi na Sejm RP Markowi Suskiemu?

Rybacy w Pałacu Domaniowskim

 Stanisław Brzózka przyjechał z Warszawy aż do Błotnicy Starej, żeby 
zrobić sobie fotkę z członkiniami miejscowej nowo utworzonej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej. Dyrektor Klubu Parlamentarnego PSL wyraźnie przy 
nich odmłodniał.

Odmłodniał...

 Starostę lipskiego Romana Ochyńskiego i zastępcę starosty Pawła 
Jędraszka spotkaliśmy na wyjeździe, czyli popularnej dorocznej imprezie 
,,Ściernisko” w Rzeczniowie. Na co dzień rozmawiają ze sobą urzędowo jako 
samorządowcy. W Rzeczniowie znaleźli chyba mniej ofi cjalny temat.

Ciągle razem

 Na dorocznym festy-
nie ,,Ściernisko” w Rzecz-
niowie niespodziewanie 
zjawił się zbój święto-
krzyski Madej. Umiał 
się przy tym zachować. 
O dziwo, nie broił, nie ra-
bował. Wręcz przeciwnie. 
Nieodłączny toporek, po 
chwili wójtowskiego stra-
chu, wręczył rozweselone-
mu gospodarzowi gminy 
Karolowi Burkowi, by na 
wszelki wypadek miał się 
czym bronić przed współ-
czesnymi zbójami.Toporek od… zbója Madeja

 Wójt gminy 
Przyłęk Marian Kuś, 
podczas uroczystości 
25-lecia samorządu 
gminnego, wręczał 
gościom użyteczne 
parasole, przydatne 
przecież zarówno 
w dni słotne, jak 
i słoneczne, upalne. 
Moment wręczania 
tego użytecznego ga-
dżetu pani burmistrz 
Zwolenia Bogusławie 
Jaworskiej wyraźnie 
ją rozbawił. Zabawo-
wy nastrój udzielił się 
wielu uczestnikom 
uroczystości. Parasol rozweselacz?

 Leszek Przybytniak radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
(z lewej) uczestniczył w Mazowieckiej Nocy Świętojańskiej w Gminie Pniewy. 
Mimo wielu obowiązków związanych z odpowiedzialną funkcją radnego oraz 
własnymi, prowadzi bowiem duże gospodarstwo sadownicze, nie odmówił 
zapraszającemu na sobótkowe spotkanie wójtowi gminy Pniewy, Wiesławowi 
Nasiłowskiemu (z prawej). My się nie dziwimy, wójtowi można było odmó-
wić, ale jak to zrobić uroczej przewodniczącej Rady Gminy Kindze Domi-
niak? Jak widać na zdjęciu, urok osobisty pani przewodniczącej działa!

Uroki Sobótki


