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Zależy nam na szacunku, uznaniu sprawie-
dliwym traktowaniu. Jako naród jesteśmy wy-
czuleni na niesprawiedliwość, a sprzeciwianie 
się jej przejawom było od wieków jedną z na-
szych cech narodowych – szeroko rozpozna-
walnych w świecie. Nigdy nie znosiliśmy bra-
ku wolności, której przecież potrzebujemy jak 
powietrza. Nie zawsze o tym unikatowym ze-
stawie wartości pamiętali nasi sąsiedzi. Próby 
narzucenia obcego panowania zawsze w Pol-
sce kończyły się tak samo – wojny i powsta-
nia wstrząsały państwami, które próbowały 
ujarzmić polskiego niepokornego ducha, bu-
dzącego podziw w całej Europie. Warto przy-
pomnieć czas Wielkiej Emigracji po powstaniu 
listopadowym, kiedy tysiące polskich powstań-
ców udających się pieszo w kolumnach z pol-
skiej ziemi do Francji na emigrację były wita-
ne w Niemczech spontanicznymi owacjami 
miejscowej ludności. Polak wtedy – to był sy-
nonim bohaterstwa i uczciwości, bezinteresow-
ności i czystego poświęcenia. Taki obraz pol-
skości, budowany przez stulecia polskiej hi-
storii pełnej przepięknych aktów obrony Euro-
py spowodował, że obraz Polaka – romanty-
ka, gotowego zginąć nawet za to, w co wierzy 
stał się naszym wyróżnikiem w Europie. Zgod-
nie z zaprezentowanym wzorce zachowywa-
liśmy się również w XX wieku, choć za swoje 
przywiązanie i wierność „polskiemu duchowi 
wolności” zapłaciliśmy straszliwą cenę wyra-
żaną w milionach ofiar, okaleczonych i wypę-
dzonych poza dom i ojczyznę. Ale nie sprze-
niewierzyliśmy się wartościom. Nie ulegliśmy 
sile Niemiec i Sowieckiej Rosji w 1939 roku. 
O własną godność, wolność i narodowe prze-
trwanie walczyliśmy w tragicznym i jak się póź-
niej okazało pozbawionym szans Powstaniu 
Warszawskim 1944 r. O swoją umiłowaną Pol-
skę bili się zostawieni bez pomocy Żołnierze 
Wyklęci. Później robotnicy Poznania w 1956 
r., studenci w 1968 r., robotnicy wybrzeża za-
bijani w 1970, Radomia i Ursusa 1976 r. da-
wali wyrazy przywiązania do wolności i pol-
skich wartości. Później, w 1980 r., pojawiła się 
na chwilę nadzieja „Solidarności”. Polacy zro-
bili coś absolutnie niezwykłego ponad 10 mi-
lionów ludzi zapisało się do wolnej organiza-
cji związkowej. Okazało się wtedy, że poza 
czołgami i karabinami władza nie ma żadnych 
argumentów. Stąd stan wojenny przeciw wła-
snym obywatelom i próba ostatnia ratowania 
systemu działającego w oparciu o moskiew-
skie zniewolenie. Rok 1988 przyniósł począ-
tek wrzenia, a 1989 wyzwolenie. Okrągły stół 
był wtedy unikatowym zjawiskiem. Różne stro-
ny – części narodu niezgadzające się ze sobą 

prawie w niczym – spotkały się ze sobą i roz-
mawiały o przyszłości Polski, ci którzy słabli, 
zgodzili się na to, że odejdą, choć nie od razu, 
a ci, którzy mieli rację – zgodzili się na to, że 
nie od razu wszystko przejmą. Dopiero po la-
tach widać, że ten stół nie był do końca sto-
łem narodowego porozumienia, ale stołem gry, 
przy którym siedzieli uczciwy idealista i szczwa-
ny,  pokerzysta, który jeszcze w dodatku grał 
znaczonymi kartami. Popełniliśmy jako naród 
wtedy błędy, których konsekwencje do dzisiaj 
mamy przykrość odczuwać. Wierzyliśmy, że 
solidarnościowe przywództwo stanie się w spo-
sób naturalny zalążkiem nowej elity. I tak, jako 
naród zachowywaliśmy się w kolejnych wybo-
rach dając tym ludziom swoje zaufanie i w kon-
sekwencji władzę. My wierzyliśmy, że to jest 
nasza nowa elita, ale to byli tylko nie zawsze 
dojrzali do nowych obowiązków idealiści. Nie-
którzy od początku budzili wątpliwości – tak, 
jak chociażby obdarzony zaufaniem na 1 pre-
zydencka kadencję Lech Wałęsa. Legendar-
ny przywódca „Solidarności” był świetnym try-
bunem ludowym, ale kontrowersyjnym prezy-
dentem. Przegrał zresztą sromotnie wybory 
z postkomunistą wywijającym nogami na sce-
nie w rytm disco polo podczas kampanii. To 
był pierwszy sygnał, żółta kartka pokazana no-
wej władzy przez społeczeństwo, że coś jest 
nie tak. Do władzy powrócił „przechrzczony” 
z ZSL – na PSL wiecznie młody i obecny we 
władzach ruch ludowy, który z każdym jest 
w stanie utworzyć koalicje. W 1999 r. mieliśmy 
swoją wielką chwilę – wspólnie z Czechami 
i Węgrami wstępowaliśmy do NATO. Od tego 
momentu mieliśmy być już na zawsze bez-
pieczni. Cała potęga zachodniego świata mia-
ła stanąć za nami od chwili przystąpienia do 
paktu. W 2004 r. staliśmy się członkami Unii 
europejskiej. Choć drzwi do wspólnoty otwie-
rały się przed nami powoli i nie od razu i nie 
na całą szerokość, to jednak był to dzień świę-
ta. Symbolicznie Polska powracała do Euro-
py. To miał już być koniec naszych kłopotów. 
Od tej chwili mieliśmy już tylko się cieszyć z roz-
woju i profitów płynących z europejskiej ko-
operacji w ramach UE i atlantyckiej w ramach 
NATO. Tymczasem różnie to wygląda. Zaufa-
nie do władzy słabnie, ocena jej działań jest 
bardzo słaba, frekwencja wyborcza spada po-
niżej połowy uprawnionych, a to odbiera wła-
dzy demokratycznej mandat – ponieważ nie 
pochodzi  on od większości. Do tego wszyst-
kiego dochodzi nasz, obywateli wstyd za nasz 
rząd i jego wkład we współczesną Europę. Nie 
wiem jak Szanowni Państwo Czytelnicy – ale 
ja bardzo się wstydzę za p. Ministra Spraw 
Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, któ-
ry w 25 rocznicę odzyskania wolności pragnie 
brać pałę i zmuszać nią przedsiębiorcę do po-
słuszeństwa. Wstyd mi jest za p. prof. Marka 
Belkę – prezesa Narodowego Banku Polskie-
go, który łamiąc konstytucyjne zasady wyma-
ga zwalniania ministrów i przyjmowania swo-
ich faworytów w zamian za zabawę poparciem 
dla partii politycznych, wstyd mi za pana Pre-
miera Donalda Tuska, który tą podsłuchaną 
rozmowę nazywa w mediach dyskusją zatro-
skanych o Polskę dżentelmenów. Ze względu 
na niepełną znajomość materiałów nie mogę 
komentować w chwili powstawania tego ma-

teriału postawy p. Ministra Spraw Zagranicz-
nych Radosława Sikorskiego, który politykę 
własnego rządu wobec największego, jak sły-
szę od lat z jego ust przecież, naszego sojusz-
nika, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, określił słowem z j. angielskiego „bul-
lshit”, czyli w wolnym tłumaczeniu „g… praw-
da”, a nasze wzajemne stosunki cechuje po-
noć z polskiej strony „murzyńskość” wynikają-
ca z płytkiej dumy i niskiej oceny. Najważniej-
szy jest inny „deal”, czyli interes. Zniszczenie 
przeciwnika, czyli PiS-u i ulokowanie się wy-
soko na listach wyborczych do Europarlamen-
tu. Wstyd mi za p. byłego ministra Nowaka, 
który poprzez swoje znajomości próbuje za-
blokować kontrole prowadzone przez Urząd 
Skarbowy w firmie jego żony. Klasyczny przy-
kład sprawiedliwości, która musi być po naszej 
stronie. Nie rozumiem, co zyskuje p. premier 
Tusk trzymając się kurczowo władzy. Powinien 
w dniu upublicznienia pierwszych skandalicz-
nych rozmów swoich podwładnych natych-
miast wycofać ich z obiegu publicznego, czy-
li zdymisjonować i dokonać bardzo głębokiej 
rekonstrukcji rządu z możliwością przekaza-
nia władzy rządowi nieskompromitowanemu. 
Takie rzeczy w demokracji niestety się czasem 
zdarzają i nie poradzi się na to niestety nicze-
go, ludzi chciwych i głupich, a przy okazji żąd-
nych władzy nigdy nie brak. Ale można sobie 
z nimi poradzić w godny sposób. Przypomnę 
tutaj sytuację z 2006 roku, kiedy posłanka       
Beger z Samoobrony  poszła do posła Lipiń-
skiego z PiS – u zmieniać klub i domagać się 
stanowiska. Odpowiedzią PiS-u było w nieda-
lekiej przyszłości zerwanie koalicji, skrócenie 
kadencji sejmu i przegrane wybory. Ale to śro-
dowisko wolało oddać się do dyspozycji Su-
werena, czyli Narodu, niż rządzić w atmosfe-
rze skandalu z żenującym koalicjantem. Gdy-
by pan premier Tusk chociaż pamiętał własne 
wypowiedzi z 2006 r. byłoby mu łatwiej zacho-
wać się przyzwoicie. Nawoływał wtedy PiS 
i prezesa Kaczyńskiego do jak najszybszego 
rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wy-
borów, dzisiaj w czasie kiedy ma swoje kłopo-
ty, udaje, że ich nie widzi i nasyła przez swo-
je służby kontrole i uzbrojonych funkcjonariu-
szy do siedziby redakcji gazety, która przecież 
działa w naszym imieniu. Na koniec ostatnia 
już refleksja. Gdyby panowie byli częścią pol-
skiej elity, to znali i rozumieliby polski wkład 
w dzieje i kulturę Europy i wiedzieliby, że to nie 
tylko surowce, towary i produkty. Wiedzieliby, 
że jedną z takich wartości był honor, zawsze 
przynależny polskim elitom. Ale cóż z drugiej 
strony może łatwiej tym panom jest po prostu 
go nie mieć ? Sami jednak w tych dniach bo-
leśnie się przekonują, że bez honoru funkcjo-
nować się nie da. A kiedy się nie wie, co to jest 
– zawsze pozostaje pytanie do najmądrzej-
szego (przynajmniej w teorii): jak żyć Panie 
Premierze, jak żyć ? Nie wiem tylko, czy otrzy-
mywane odpowiedzi będą zgodne z polskim 
dziedzictwem i naszym wkładem do europej-
skiego dziedzictwa. Na razie są równie od nie-
go odległe jak od przyzwoitości odstają wypo-
wiedzi rządowych oficjeli. Marny ten nasz dzi-
siejszy wkład w Europę. Niestety. 

Jarosław Bednarski

Jedna z grafik stworzona przez internautów
po wybuchu afery _taśmowej

Polski wkład
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 Powiat przysuski został sklasyfikowany 
na I miejscu w jednym z najbardziej presti-
żowych ogólnopolskich rankingów  opraco-
wywanych przez „Wspólnotę” na podsta-
wie danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego i Ministerstwa Finansów. 

Jak Pan przyjmuje to wyróżnienie? 
- pytam starostę przysuskiego 
Mariana Niemirskiego.

- Jako wielki honor i wyróżnienie dla 
całego samorządowego środowiska po-
wiatu przysuskiego, któremu mam za-
szczyt  przewodzić i je reprezentować. 
Pracujemy  w zespole i nasze osiągnię-
cia zawsze są osiągnięciami całej grupy 
ludzi. W tym wypadku, to zasługa przede 
wszystkim radnych z koalicji zarządza-
jącej powiatem, członków zarządu po-
wiatu, skarbnika powiatu i również tych 
wszystkich mieszkańców, którzy w po-
przednich wyborach samorządowych 
okazali nam swoje zaufanie głosując na 
nasze kandydatury. Dzisiaj mogę powie-
dzieć wszystkim z Państwa, którzy nas popar-
li – zaufaliście najlepszym. 

- Czego dotyczy ranking wspólnoty ?
- Jest to zestawienie powiatów pod wzglę-

dem jakości zarządzania finansami publiczny-
mi i dbałości o dochody powiatu liczone w uję-
ciu „per capita”, czyli na mieszkańca danego 
powiatu. W liczeniu tym nie uwzględnia się 
dochodów samorządów z programów czaso-
wych i unijnych dotacji, ponieważ są to docho-
dy chwilowe, czasami bardzo wysokie, prze-
znaczone na konkretne, czasem bardzo kosz-
towne projekty. Po ich zakończeniu budżety 
samorządów wracają do poprzedniego stanu. 
W przypadku rankingu „Wspólnoty” pod uwagę 
bierze się stałe dochody samorządów zagwa-
rantowane poziomem realizowanych zadań.

- W jaki sposób doprowadził pan powiat 
do takiego poziomu działania? 

- Wyróżnienie, które nas obecnie spoty-
ka to efekt wieloletnich już konsekwentnych 
działań podejmowanych w powiecie przysu-
skim w dziedzinie wzmacniania niwy finan-
sowej. O ile mnie pamięć nie myli to w cza-
sie, kiedy ponad 10 lat temu przejmowaliśmy 

wspólnie z przyjaciółmi odpowiedzialność za 
funkcjonowanie powiatu, nasz samorząd mie-
ścił się w 2009 r. na 59 miejscu w  rankingu, 
w którym obecnie jesteśmy najlepsi. Doko-
nany ogromny postęp to wynik naszego zde-
cydowania, pracy i dążenia do jak najlepsze-
go realizowania zadań publicznych powierzo-
nych przez społeczność powiatu przysuskie-
go. W naszym przypadku porządek finanso-
wy jest pochodną uporządkowania sytuacji 
w jednostkach. Okres intensywnej reformy 
przeszły praktycznie wszystkie powiatowe in-
stytucje. Jak ważne jest w takich sytuacjach 
zdecydowanie, odwaga i wsparcie ludzi po-
kazuje dobitnie przykład szpitala powiatowe-
go w Przysusze. Wspólnie z załogą przeszli-
śmy drogę od likwidacji koszmarnego zadłu-
żenia, przez restrukturyzację, gruntowną prze-
budowę infrastruktury, aż po chwilę obecną, 
czyli czas ustabilizowanego funkcjonowania. 
Każde działanie publiczne musi czemuś słu-
żyć. Taką prerogatywę wyznaczyliśmy sobie 
jako nadrzędną podczas realizowania progra-

mu naprawy finansów. Skutkowało to przypi-
saniu konkretnych funkcji i zadań naszym lo-
kalnym systemom obsługującym dziedziny ży-
cia lokalnego. Najlepszym przykładem jest tu-
taj oświata, która od lat jest naszym „oczkiem 
w głowie”. Zrealizowaliśmy prawie do końca 
ogromny projekt inwestycyjno – restrukturyza-
cyjny, którego wynikiem było znaczne zwięk-
szenie zatrudnienia w całej naszej oświacie 
(przyrost o blisko 200 miejsc pracy) i zbudo-
wanie praktycznie nowej infrastruktury edu-
kacyjnej, która już teraz dobrze służy miesz-
kańcom powiatu, również tym, którzy naukę 
szkolną już zakończyli.. 

- Czy osiągnięcie I miejsca w kraju przez 
powiat przysuski przekłada się w jakiś spo-
sób na sytuację mieszkańców?

- Jestem przekonany, że mieszkańcy zauwa-
żają swoje niewielkie przewagi nad mieszkań-
cami chociażby sąsiednich powiatów. Wymie-
nię tylko kilka: dostęp do nowoczesnej bazy 
diagnostycznej w szpitalu powiatowym, likwi-
dacja wykluczenia cyfrowego w postaci prze-
kazania dla ponad 2 tysięcy 400 rodzin i osób 
niepełnosprawnych laptopów z bezpłatnym 

dostępem do internetu, możliwość nowocze-
snego kształcenia zawodowego w nowo odda-
nym do użytku Powiatowym Centrum Kształ-
cenia Zawodowego, możliwość bezpłatnej na-
uki pływania dla dzieci z powiatu przysuskie-
go dzięki zrealizowanemu już projektowi i sta-
łe pogłębianie tej umiejętności na zajęciach 
realizowanych na bieżąco w naszej Powia-
towej Krytej Pływalni.  Bardzo usilnie pracu-
jemy nad poprawianiem sytuacji na drogach 
lokalnych znajdujących się w pieczy powiatu. 
Przypomnę, że tyko w tym roku 18 km dróg 
zostanie przebudowanych lub wyremontowa-
nych do znacznie wyższego, niż bieżący stan-
dardu. W tym miejscu warto podkreślić fakt, 
że wieloletnie, rozsądne działania w dziedzi-
nie finansów pozwoliły nam zbudować w po-
wiecie przysuskim sytuację, w której nasz ge-
neralny problem na dziś polega na podjęciu 
decyzji, która z najpilniejszych potrzeb bieżą-
cych realizujemy w pierwszej kolejności, a nie 
skąd my na to weźmiemy pieniądze. 

- Jak Pan ocenia perspektywy funkcjo-
nowania powiatu w przyszłości?

- Mam nadzieję, że rysują się one dobrze. 
Pozwala tak sądzić stabilna i bezpieczna sy-
tuacja materialna powiatu przysuskiego. Dzię-
ki niej możemy na przykład obniżyć ceny bi-
letów na basen w okresie wakacyjnym do 2 
zł. Zapraszam do korzystania. Popsucie na-
szej pracy jest jednak jak najbardziej możliwe. 
Wystarczy do uporządkowanej struktury do-
puścić elementy chaosu i zamieszania i nie-
szczęście gotowe. Będzie to prawdziwe nie-
szczęście, choćby dlatego, że dzisiaj instytu-
cje powiatowe lub obsługujące zadania powia-
tu kształtują w sporej części sytuację na lokal-
nym rynku pracy. Rozchwianie działania jed-
nostek powiatowych byłoby w ujęciu lokalnym 
prawdziwą katastrofą ekonomiczną i społecz-
ną. Dlatego tak ważne jest spokojne, przewi-
dywalne i skuteczne zarządzanie.

- Dziękuję za rozmowę. 

Opracowanie redakcyjne na podstawie 
publikacji zamieszczonej w piśmie 

„Wspólnota”

Więcej w numerze 13 dwutygodnika 
„Wspólnota”.

Powiat przysuski na I miejscu w Polsce
Rozmowa ze starostą przysuskim Marianem Niemirskim

Najlepiej zarządzane finanse i najwyższy dochód per capita w powiecie, w Polsce.
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Starosta Marian Niemirski.

Starosta Niemirski wspólnie z wójtem Kmieciakiem przekazują 
komputery mieszkańcom gminy Odrzywół.

Basen w Przysusze.
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- Dlaczego będzie się Pan ubiegał o wy-
bór na funkcję burmistrza?

- Uważam, że nadszedł już czas na zmia-
nę w sposobie zarządzania w Przysusze. 25 
lat po przewrocie ustrojowym trudno zaliczyć 
nasze miasto i nas – jego mieszkańców do 
beneficjentów tych przemian. Tak, jak więk-
szość    mieszkańców miasta i gminy, nie wi-
dzę stałej poprawy jakości życia, perspektyw 
dla młodego pokolenia, czy działań prospo-
łecznych realizowanych przez miasto. Nato-
miast widzę, jak od 25 lat Przysucha się kur-
czy, jak tracimy kolejne roczniki młodzieży, któ-
ra wielkim wysiłkiem własnym i swoich rodzin 
zdobywa wykształcenie i później nie znajduje 
dla siebie miejsca w tym mieście, więc szuka 
swojej szansy głównie wyjeżdżając za grani-
cę. Uważam, że nie jest to sytuacja koniecz-
na, że można przygotować i wdrożyć taki plan 
rozwoju Przysuchy, w którym będzie miejsce 
na rozwój i pracę. 

- Na czym Pana zdaniem ma polegać zmia-
na?

- Nie chcę rozpoczynać swoich działań od 
krytyki, ale wyraźnie widać, że w dotychcza-
sowych posunięciach władz miasta brakuje 
konkretnego planu rozwoju. Potrzeba więk-
szej odwagi w zarządzaniu. Chcę być bar-
dziej aktywny w dziedzinie budowy i realiza-
cji projektów prorozwojowych, dających kon-
kretne, pożądane rezultaty. Miasto bardziej 
dba obecnie o wskaźniki i słupki, niż o realny 
rozwój. Potrzebujemy również głębokiej zmia-
ny w kalkulacji usług miejskich. Należy sko-
relować koszty wynikające z bieżącego utrzy-
mania do możliwości rodzin. Należy skoń-
czyć z liberalnym i niesprawiedliwym trakto-
waniem mieszkańców miasta i gminy. A prze-
cież część kosztów życia bezpośrednio zależy 
od władz miasta. Problemy należy rozwiązy-
wać w oparciu o opinie i oczekiwania miesz-
kańców, a nie zza biurka. 

- Jakie Przysucha ma atuty sprzyjają-
ce rozwojowi?

- Widzę wyraźnie przynajmniej kilka moc-
nych, możliwych do wykorzystania atutów. 
Pierwszy i najważniejszy – to pracowici, wy-
kształceni i przedsiębiorczy ludzie. Drugi to 

bardzo dobre usytuowanie naszego miasta 
– które obecnie zupełnie nie korzysta z fak-
tu dostępności szybkiego transportu kołowe-
go i kolejowego. Przez nasze miasto biegnie 
droga krajowa nr 12 i linia kolejowa w jego po-
bliżu. Mamy znakomite położenie geograficz-
ne w pobliżu największych i najbardziej dyna-
micznych ośrodków miejskich takich jak War-
szawa i Łódź. Poza tym nasze miasto może 
być bardzo atrakcyjne dla turystów. Oprócz 
tego dysponujemy dobrze już rozwiniętą infra-
strukturą społeczną, choć jej stworzenie nie 
jest do końca zasługą władz miasta. 

- Jakie problemy miasta uznaje Pan za 
najpilniejsze do rozwiązania?

- Od wielu lat słyszymy od władz miejskich 
obietnicę o doprowadzeniu gazu ziemnego 
do Przysuchy i pewnie teraz też to samo bę-
dziemy słyszeć. Tak jest regularnie, co cztery 
lata. Efektów jednak brak. Nie wiem na czym 
polega trudność ? Wszędzie praktycznie ten 
problem został dawno rozwiązany z korzy-
ścią dla ludzi. Na Mazowszu tylko dwa mia-
sta – Przysucha i Lipsko nie mają dostępu 
do gazu ziemnego. Przez to jesteśmy skaza-
ni na drogie surowce energetyczne. Problem 
ten negatywnie oddziałuje również na rozwój 
inwestycji w naszym regionie. Innym bardzo 
pilnym do rozwiązania problem jest budowa-
nie współpracy ze wszystkim szczeblami sa-
morządowymi. Jestem gotów zrobić wszyst-
ko, co konieczne i co może służyć rozwojo-
wi mojego miasta. Dobra współpraca w ra-
mach samorządów lokalnych będzie owoco-
wać wspólnie realizowanymi projektami. Dzię-
ki temu będzie można taniej, mądrzej i szyb-
ciej  realizować uzasadnione społecznie za-
dania. Największym problemem do rozwiąza-
nia jest budowa takiego procesu inwestycyj-
nego, który w rezultacie będzie źródłem no-
wych miejsc pracy i jednocześnie ożywienia 
i rozwoju miasta. 

- W jaki sposób zamierza Pan realizować 
swoje plany. 

- Jestem doświadczonym samorządowcem. 
Funkcje publiczne pełnię od 8 już lat. Pracu-
jąc przez 4 lata w Zarządzie Powiatu i 4 lata 
w charakterze Przewodniczącego Rady Po-

wiatu, współtworzyłem projekty, które z takim 
powodzeniem i społeczną akceptacją zostały 
zrealizowane. Do największych swoich suk-
cesów zaliczam powstanie Powiatowej Krytej 
Pływalni, Centrum Kształcenia Praktycznego, 
przełamanie zjawiska wykluczenia cyfrowe-
go i przekazanie mieszkańcom 2400 kompu-
terów, rozwój oświaty, dzięki czemu powsta-
ło w ostatnich latach blisko 200 miejsc pracy. 
Zebrane doświadczenia dają mi z jednej stro-
ny świadomość skali trudności, a również ska-
li możliwości. Myślę, że nie brak mi ani odwa-
gi, ani też umiejętności podejmowania najtrud-
niejszych nawet działań. Jestem człowiekiem 
który koncentruje się na wyniku pracy i do nie-
go konsekwentnie dąży. Jestem przekonany, 
że praca która jest do wykonania czeka nie 
na jednego człowieka, ale na zespół uczci-
wych, kompetentnych i oddanych sprawie lu-
dzi. Wiem, że takich ludzi spotkam w samym 
urzędzie gminy, jak i poza nim. Sam cenię so-
bie pracę zespołową i siłę zespołu przedkła-
dam zawsze ponad najzdolniejsze jednostki.

Wierzę w zgodę i porozumienie. Mam na-
dzieję, że wszyscy ludzie, których miałem 
okazję spotkać na swej drodze potwierdzą, 
że nie należę do osób wywołujących konflik-
ty. Staram się łagodzić i porozumiewać w naj-
trudniejszych nawet sytuacjach. Myślę, że ta 
umiejętność pozwala mi w dobry sposób wy-
pełniać godność Przewodniczącego Rady Po-
wiatu w bieżącej kadencji. 

- Jaki jest Leopold Jacenty Modrzecki pry-
watnie?

- Normalnym człowiekiem, nauczycielem 
od ponad 30 lat, mężem od 27 już lat, żona 
Mirosława jest nauczycielką w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. 
Jestem ojcem 3 dorosłych dzieci. Rodzinę 
i wartości rodzinne cenię sobie ponad 
wszystko. Szczęście dają mi sukcesy moich 
najbliższych. Tak, jak każdy chyba mężczyzna 
interesuję się polityką i sportem. Do wyborów 
będę startował z listy komitetu Prawa 
i Sprawiedliwości, ponieważ jest mi najbliższy 
ideowo i programowo, a we wszystkim, co robię 
chcę zachować normalną ludzką uczciwość.

Rozmawiał Jarosław Bednarski

Leopold Jacenty Modrzecki – kandydat 
na Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

Obecny Przewodniczący Rady Powiatu 
w Przysusze. Absolwent Wydziału 
Humanistycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Kielcach na kierunku 
Filologia Rosyjska. Ukończył studia 
podyplomowe z historii w Akademii 
Świętokrzyskiej oraz zarządzanie oświatą. 
W latach 1991 – 2003 dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mariówce. Od 
2003 r. nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 
im Ludwika Skowyry w Przysusze. W latach 
2006 – 2010 członek Zarządu Powiatu 
w Przysusze.

Będę kandydował 
na burmistrza
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W dniu 21 maja 2014 r. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim odbył się Walny Zjazd 
Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wy-
chowania NSZZ Solidarność. Na począt-
ku obrad miał miejsce uroczysty finał kil-
kumiesięcznej akcji społecznej przepro-
wadzonej przez Związek. 

W okolicznościowym komunikacie 
czytamy: „W poczuciu odpowiedzialności 
za dobrą polską szkołę Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania NSSZ Solidarność 
ogłosiła w kraju Inicjatywę Społeczną 
„Lektury bez cenzury” promującą klasyczne 
dzieła polskiej literatury: „Trylogia”, „Pan 
Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” rugowane 
z kanonu lektur szkolnych. Inicjatywa ta 
polegała na organizowaniu lokalnych akcji 
przypominających dzieła Adama Mickiewicza 
i Henryka Sienkiewicza oraz udzieleniu 
pisemnej odpowiedzi na pytanie -Jakie 

słowa zaszkodziły klasyce literatury 
polskiej; utworom Adama Mickiewicza 
„Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” 
oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, 
że Minister Edukacji Narodowej ruguje je 

z kanonu lektur szkolnych? Organizatorzy 
inicjatywy tytuł „Obrońcy Polskiej literatury ” 
przyznali: w kategorii praca literacka: Panu  
Eugeniuszowi Dziekanowi z Przysuchy.

Nagrodę wręczył Przewodniczący Sekcji 
Ryszard Proksa. W uroczystości oprócz 
najbliższej rodziny laureata uczestniczyli 
także delegaci Solidarności Ziemi 
Radomskiej z Przewodniczącym Zdzisławem 
Maszkiewiczem. Dziękując w imieniu 
zwycięzcy jego syn Grzegorz Dziekan 
powiedział: „...Tato urodził się w niewielkiej 
wiosce na skraju Puszczy Kozienickiej. 
Został nauczycielem, potem lekarzem, był 
dyrektorem ZOZ-u, radnym wojewódzkim, 
wreszcie Senatorem Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale gdyby ktoś zapytał mnie za 
jakie osiągnięcie podziwiam go najbardziej 
to powiedziałbym jedno – znał na pamięć 
całego „Pana Tadeusza”.

W Roku Oskara Kolberga zwracamy szcze-
gólną uwagę na wszystkie wydarzenia zwią-
zane z jego życiem i dokonaniami. 3 czerw-
ca 2014 roku w124. rocznicę śmierci znako-
mitego etnografa i folklorysty, który zmarł 
w Krakowie i został pochowany na Cmenta-
rzu Rakowickim w stolicy Małopolski odbyły 
się uroczystości poświęcone pamięci bada-
cza kultury ludowej. 

Na cmentarzu Rakowickim odsłonięto odre-
staurowany nagrobek etnografa. Na placu Wolni-
ca - przed Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli 
fragmenty dzieł Kolberga i zaprezentowano wy-
stawę „Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozy-
tor. Folklorysta. Etnograf” zrealizowaną przez 
Muzeum Wsi Radomskiej oraz Instytut Muzyki 
i Tańca. Ekspozycja prezentowała głównie zdję-
cia i zapiski etnografa. Wyjątkowych wydarzeń nie 
zabrakło, jak zawsze także w Przysusze, miejscu 
urodzin Oskara Kolberga. 7 czerwca 2014 o go-
dzinie 11.00 w Domu Kultury odbyła się się se-

sja popularnonaukowa z okazji 200. rocz-
nicy urodzin Oskara Kolberga. Organiza-
torem sesji jest Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga w Przysusze. W nie-
dzielę, 8 czerwca 2014 roku, w muszli kon-
certowej miały miejsce 55. Dni Kolbergow-
skie. Ich program przedstawiał się nastę-
pująco: 9.30 – rozpoczęcie,  9.40 – prze-
gląd kapel i śpiewaków ludowych, część I,  
14.00 – otwarcie 55. Dni Kolbergowskich 
(odsłonięcie ławeczki Oskara Kolberga, 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. 
W. Kaniorowej)

 15.30 – przegląd kapel i śpiewaków lu-
dowych, część II,  17.00 – występ dzie-
cięcych zespołów „Wolanianki” i „Kukułeczki”. 
18.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
Niestety zakończeniu przeglądu kapel i śpiewa-
ków ludowych towarzyszył przykry incydent. Je-
den z jurorów, po odczytaniu wyników został za-
atakowany przez niezadowolonego uczestnika. 
Szybka interwencja policji spowodowała zakoń-
czenie tej nieprzyjemnej sytuacji, a poszkodowa-
ny nie odniósł obrażeń i odstąpił od składania za-

wiadomienia.  Przeglądowi towarzyszył kiermasz 
sztuki ludowej oraz warsztaty rękodzieła. Stale 
można zwiedzać Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, w którym, oprócz wystawy stałej, 
można zobaczyć ekspozycję czasową zatytuło-
waną „Muzyka tradycyjna i instrumentarium lu-
dowe z regionu radomskiego”.

Na podstawie materiałów nadesłanych 
opr. J.B.

Obrońca Polskiej Literatury dla dr Eugeniusza Dziekana

Rok Kolbergowski
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Dr Eugeniusz Dziekan (pośrodku na fotografii) 
z nagrodą.

24 czerwca 2014 r. o godz. 10.00, w sali 
obrad budynku Starostwa Powiatowego 
w Przysusze rozpoczęły się obrady XXVII 
sesji Rady Powiatu w Przysusze. 

Prace Państwa Radnych przebiegały 
niezwykle sprawnie pod kierownictwem 
Przewodniczącego Leopolda Jacentego 
Modrzeckiego. Rada Przyjęła protokół 
z poprzedniej sesji i rozpatrzyła zapytania 
i interpelacje radnych. Następnie wysłuchała 

Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na 
terenie powiatu przysuskiego z uwzględnieniem 
dostosowania do wymogów unijnych. Następnie 
głos zabrał Kierownik Powiatowego Biura 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Przysusze, który złożył informację 
o realizacji zadań w roku 2013 i dopłatach 
bezpośrednich dla rolnictwa. Ostatnim punktem 
informacyjnym prezentowanym na sesji była 
informacja Kierownika Terenowego Zespołu 
Doradczego w Przysusze Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego o realizowanych 
w 2013 roku zadaniach dotyczących organizacji 
doradztwa i upowszechniania postępu 
rolniczego na terenie powiatu przysuskiego. 
W kolejnym punkcie programu obrad została 
podjęta uchwała w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg powiatowych Powiatu  
Przysuskiego. W dalszej kolejności Rada 
Powiatu przyjęła uchwały: w sprawie kontynuacji 

do 30 czerwca 2015 roku realizowanego przez 
Powiat Przysuski/Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Przysusze projektu systemowego 
pn. ,,Zmień swoje życie’’ w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie, w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na 
lata 2014 – 2020, w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2014. Następnie Starosta 
Marian Niemirski złożył informację o pracach 
Zarządu Powiatu w Przysusze w okresie między 
sesjami. Udzielono odpowiedzi na zapytania 
i interpelacje. Po wyczerpaniu punktu: Sprawy 
różne przewodniczący Modrzecki zakończył  
obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Przysusze.

Jarosław Bednarski

XXVII sesja Rady Powiatu w Przysusze - 25.06.2014 r.

Obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Przysusze.

Uroczyste odsłonięcie _Ławeczki Pana Kolberga w Przysusze.
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60 lat służby dla Ziemi Przysuskiej.
10 lat pod sztandarem Jana Pawła II
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Historię miejsc tworzą ludzie. Nawet jeśli 
brzmi to wyjątkowo patetycznie, każdy 
z nich, budując ją, zostawia swój ślad. 
Sześćdziesięcioletnią tradycję Zespołu 
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 
stworzyło wiele pokoleń pracowników, 
nauczycieli i uczniów, a także ich rodziców.

 Obecnie szkołą zarządza dyrektor Zofia 
Szymańska i to właśnie pod jej czujnym 
okiem  i kierunkiem odbył się jubileusz. 12 
czerwca 2014 roku, podczas uroczystości, 
wielokrotnie przypominano prawdę związaną 
ze współuczestnictwem byłej i obecnej 
społeczności placówki w budowaniu jej 
poziomu, atmosfery, tradycji i wizerunku. Były to 
jednocześnie obchody dziesięciolecia nadania 
szkole imienia Jana Pawła II. Jego postać 
i przesłanie towarzyszyły obchodom jubileuszu. 
Rozpoczęto go uroczystym przemarszem 
do kościoła w parafii pod wezwaniem św. 
Jana Nepomucena w Przysusze. Wyjątkową 
oprawę zapewniła tym chwilom Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Vox Cordium” pod 
dyrekcją Waldemara Cichawy. Mszy świętej, 
odprawionej z racji jubileuszu, przewodniczył 
ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz 
Diecezji Radomskiej. Uczestniczyli w niej 
również księża pracujący niegdyś 
zarówno w przysuskiej parafii, jak 
i w Zespole Szkół nr 1 – Dariusz 
Laseczka i Dariusz Pater, a także byli 
uczniowie placówki – Daniel Reguła, 
który przyjął niedawno święcenia 
kapłańskie oraz Mateusz Czernik, alumn 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Radomiu. Oprawę muzyczną 
mszy świętej zapewnił chór „Canto”, 
ale w jej przygotowanie włączyli się 
przedstawiciele całej społeczności 
tworzącej szkołę – uczniowie, ich rodzice 
i nauczyciele.  Druga część uroczystości 
odbyła się w Domu Kultury w Przysusze. 
Uświetnili ją swoją obecnością licznie 
przybyli goście – przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz byli pracownicy 
i uczniowie szkoły. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili między innymi Marian 
Niemirski, starosta Powiatu Przysuskiego oraz 
Dorota Sokołowska, dyrektor Delegatury 
w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Mówiła ona między innymi o roli nauczyciela 
we współczesnym świecie, który, według niej, 
powinien być mistrzem i mentorem, kimś, kto 
dzięki własnej postawie może wskazywać 
młodzieży drogę postępowania. Podkreśliła 
także rolę, jaką w życiu społeczności Zespołu 
Szkół nr 1 odgrywa jej patron, Jan Paweł 
II. Jego wybór na „duchowego opiekuna” 
placówki określiła jako zobowiązanie. 
Zaznaczyła również, iż w dzisiejszym świecie, 
przyzwyczajonym do łatwych rozwiązań 
i spadku wymagań w wielu sferach życia, 
nie należy bać się „wchodzenia na szczyty”, 
a podczas ich zdobywania wydatną pomocą, ale 
i wspomnianym zobowiązaniem może się stać 
dziedzictwo patrona szkoły. Podczas oficjalnej 
części uroczystości nie zabrakło innych 

wyjątkowych akcentów. Sześćdziesięcioletnią 
historię szkoły przypomniał i przybliżył 
Alojzy Klimek, emerytowany nauczyciel 
placówki. Jego wystąpieniu towarzyszyła 
prezentacja przygotowana przez Sławomira 
Wiktorowicza, historyka obecnie uczącego 
w Zespole Szkół nr 1. Alojzy Klimek podkreślił 
podczas swojego wystąpienia, że historię 
placówki tworzyli i tworzą przede wszystkim 
ludzie – nauczyciele i uczniowie oraz relacje 
między nimi. Przed zgromadzonymi gośćmi 
wystąpił również Mieczysław Wrzesień, jeden 
z pierwszych absolwentów liceum, pierwotnie 
mającego swą siedzibę w Smogorzowie, i były 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Przysusze. Wyjątkową częścią 
uroczystości było odczytanie listu od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego - Adama 
Struzika, który przyznał Szkole medal Pro 
Masovia. Medal jest nadawany w związku 
z całokształtem działalności placówki na 
rzecz publicznego, społecznego i kulturalnego 
rozwoju Województwa Mazowieckiego. 
Ponadto 8 nauczycieli i pracowników szkoły 
zostało wyróżnionych dyplomami uznania za 
wieloletnią pracę wychowawczo – dydaktyczną 
i zaangażowanie w działalność na rzecz 

placówki. Wręczyli je: Leszek Ruszczyk – 
Wicemarszałek Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz Zbigniew Gołąbek, 
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
Odczytano także list wystosowany przez Ewę 
Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej. Listy gratulacyjne nadesłali również: 
Stanisław Karczewski - Wicemarszałek Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej, Czesław Czechyra – 
Poseł na Sejm RP. Niezwykłym zwieńczeniem 
uroczystości stał się koncert pod tytułem 
„Jestem bardzo w Bożych rękach”. Jego 
scenariusz napisała siostra Elżbieta Gajowiak, 
która wraz z Elżbietą Karkoszką czuwała 
nad wielomiesięcznymi przygotowaniami 
wydarzenia. Wzięli w nim udział zarówno 
obecni, jak i byli uczniowie szkoły, a także 
tegoroczni abiturienci. Scenariusz koncertu 
oparty był na rozważaniach Jana Pawła II 
wydanych pod tytułem „Jestem bardzo 
w Bożych rękach. Notatki osobiste 1962-
2013”, które w wyjątkowy sposób splotły 

się z piosenkami zaśpiewanymi i zagranymi 
przez zespół pod kierownictwem Jakuba 
Mandeckiego, tegorocznego maturzysty. 
W skład zespołu weszli absolwenci szkoły: 
Dominika Łabęcka, Jacek Pieszczek, 
Dawid Motyl, Sylwester Chałubiński, Michał 
Retelewski, Joanna Cieślikowska, Katarzyna 
Siwak, obecni jej uczniowie: Ewa Wiórkiewicz, 
Klaudia Próchnicka, Filip Gosa, Magdalena 
Marchewa, Aleksandra Macikowska, Karolina 
Siwiec i abiturienci – Aleksandra Antoniak, 
Katarzyna Retelewska oraz wspomniany już 
Jakub Mandecki. Dołączyli do nich Antoni 
Frasuński, syn jednego z nauczycieli Zespołu 
Szkół nr 1 i uczeń szkoły podstawowej oraz 
Gabrysia Kokosińska, córka pracownicy 
sekretariatu placówki, uczęszczająca obecnie 
do przedszkola. Dziewczynka zaprezentowała 
się w roli uroczego „Aniołka JP II”, który – jak 
dobry duszek – prowadził słuchaczy przez całą 
słowno-muzyczną wyprawę. W tym miejscu 
warto po raz kolejny podkreślić istotny aspekt 
zarówno koncertu, jak i całej uroczystości. To 
spotkanie różnych pokoleń ludzi, dla których 
lata nauki spędzone w Zespole Szkół nr 1 
były czasem wyjątkowym. W koncercie 
wzięli wszak udział studenci, którzy przybyli 

do Przysuchy między innymi z Kielc, 
Krakowa, Warszawy i Lublina. O tym, 
że zrobili to chętnie i z ogromną 
radością świadczył choćby bardzo 
wysoki poziom wykonania wszystkich 
utworów i pasja, jaką wszyscy 
wykazali się na scenie. Koncertowi 
towarzyszyła prezentacja,która 
ukazywała najważniejsze momenty 
życia Jana Pawła II oraz fragmenty 
uroczystości beatyfikacji i kanonizacji. 
Za jej przygotowanie odpowiedzialni 
byli Marlena Fryśkowska oraz Edyta 
i Mariusz Kokosińscy, którzy zadbali 
o odpowiednią jakość materiałów. Na 
ostatnią część uroczystości goście 
zostali zaproszeni do obecnej siedziby 
Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze. 
Wykonano wtedy pamiątkowe zdjęcie 

wszystkich uczestników jubileuszu oraz 
wręczono im okolicznościowe upominki. 
Podczas koncertowej prezentacji, na jednym 
ze slajdów, przypomniano słowa ważne także 
dla Jana Pawła II – „Czas ucieka, wieczność 
czeka”. Czerwcowa uroczystość stała się 
z pewnością wydarzeniem, dzięki któremu ów 
bieg czasu można było na chwilę zatrzymać, 
trochę wbrew słowom jednej z zaśpiewanych 
podczas koncertu piosenek i wbrew 
wspomnianej maksymie. Tym, co przykuło moją 
uwagę, było również podkreślenie pewnego 
aspektu osobowości Jana Pawła II – zwracanie 
uwagę na to, co zwykle zwiemy intensywnością 
i smakiem życia. Pozostaje mieć nadzieję, 
że uciekający czas nie będzie pozbawiał ani 
jednego, ani drugiego wymiaru egzystencji tych 
wszystkich ludzi, którzy tworzyli i wciąż tworzą 
społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II w Przysusze. Wypada tego również życzyć 
obecnej dyrekcji szkoły, Zofii Szymańskiej.

Justyna Dąbrowska

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. św. Jana Nepomucena 
w Przysusze celebrowaną przez biskupa Henryka Tomasika.



PowiAT PRZYsuski

Nowe USG dla Szpitala Powiatowego w Przysusze

Otwarcie nowego marketu

Trzecia transza przetargów na remonty 
dróg powiatowych otwarta
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Dzięki współdziałaniu władz powiatu 
przysuskiego i Szpitala Powiatowego 
w Przysusze powiększyła się baza 
diagnostyczna naszej placówki medycznej.

 Za kwotę 335 tysięcy złotych został zakupiony 
nowy aparat USG. O jego możliwościach 

informuje dyrektor SPZZOZ w Przysusze 
dr Grzegorz Dziekan. Właśnie staliśmy się 
właścicielami jednego z najnowocześniejszych 
urządzeń ultrasonograficznych w Polsce. Jest 
to USG czterogłowicowe wyprodukowane 
według najnowszej światowej technologii 
wyprodukowane przez niemiecką firmę 
Siemens. Technologia działania tego aparatu 
została opracowana i przekazana do produkcji 
i wykorzystania w medycynie dopiero jesienią 
poprzedniego roku, a my w Przysusze już 
możemy postawić ten supernowoczesny 
sprzęt do dyspozycji naszych pacjentów. 
Nowy aparat usg jest wyposażony w 4 
głowice diagnostyczne: brzuszną, dwie liniowe 
i kardiologiczną do wykonywania badań echa 
serca. To nowy obszar diagnostyki dostępny dla 
mieszkańców w powiatu w Szpitalu Powiatowym 
w Przysusze. Nowe urządzenie jest bardzo 
dokładne i pozwala na wykonywanie dokładnych 

badań. Realizując odważną, ale przemyślaną 
politykę zakupów wyposażenia dla przysuskiego 
szpitala, realizujemy wspólnie z władzami 
powiatu plan minimalizacji zapóźnienia 
diagnostycznego przysuskich placówek opieki 
zdrowotnej. Poziom technologiczny urządzeń 
będących w naszej dyspozycji z pewnością 
nie odbiega już od podobnego wyposażenia 
będącego w użytkowaniu, w znacznie 
większych od Przysuchy miejscowościach. 
Na przykład w Radomiu. Dzięki szczególnie 
ostatnim zakupom, ogromny niegdyś dystans 
technologiczny dzielący nas od innych ośrodków 
został zniwelowany. Nawet dzisiaj możemy 
powiedzieć, że dysponujemy w wielu wypadkach 
lepszą diagnostyką – zauważa dr Grzegorz 
Dziekan. Nowy sprzęt jest już w wykorzystaniu 
dla pacjentów w dni robocze oprócz wtorków.

Rozmawiał Jarosław Bednarski

5 czerwca 2014 r. o godz. 8.00 rozpoczął 
swoją działalność nowy supermarket 
w Przysusze. Do dyspozycji klientów na 
ponad 600 m2 powierzchni handlowej 
znajdują się do dyspozycji wszystkie 
najważniejsze w codziennym życiu grupy 
towarowe. 

Pod względem zaopatrzenia jest to placówka 
podobna do pozostałych trzech funkcjonujących 
w Przysusze placówek tego typu. Pierwszego 
dnia funcjonowania nowe Delikatesy Centrum 
wzbudzały bardzo duże zainteresowanie klientów, 
których kilkudziesięciu czekało na otwarcie już 
przed godziną ósmą. Po krótkim poświęceniu 

nowej placówki handlowej kilka minut po godzinie 
ósmej klienci rozpoczęli pierwsze zakupy. Nad 
prawidłową działalnością sklepu czuwa na 
bieżąco 18 pracowników. Klienci pytani o opinie 
dotyczące nowej placówki handlowej podkreślali 
dobry wybór miejsca i fakt, że nareszcie również 
mieszkańcy osiedla Południe w Przysusze, 
jak również ulicy Świętokrzyskiej będą mieli 
możliwość robienia większych zakupów w jednym 
miejscu. Nie zanotowaliśmy opinii negatywnych. 
Na starcie nowego marketu wypada życzyć wielu 
zadowolonych klientów, niskich cen i wysokiej 
jakości towarów. 

Jarosław Bednarski

Powiat wspólnie z Powiatowym Zarządem 
Dróg w Przysusze rozpoczął przygotowania 
do realizacji trzeciej transzy zamówień 
inwestycyjnych zmierzających do poprawy 
jakości dróg powiatowych w powiecie 
przysuskim. 

Do realizacji  przewidujemy wyremontowanie 
6 odcinków dróg powiatowych i przebudowa 
drogi powiatowej Dębiny – Plec – Brudnów na 
dystansie 700 m. Bardzo się cieszę z faktu, że 
już po raz trzeci udaje się Zarządowi Powiatu 
wspólnie z Radą skierować do remontów 

i przebudowy kolejne 7 odcinków dróg 
w naszym powiecie. Nasze działania wspomaga 
zdobywanie środków zewnętrznych. Tym razem 
powiat na realizację przebudowy drogi Dębiny 
– Plec – Brudnów pozyskał środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów  Rolnych. Pozostałe 6 zadań 

remontowych zostanie sfinansowanych 
pieniędzmi wygospodarowanymi 
w budżecie powiatu Każda pozyskana 
złotówka zwiększa nasze wspólne 
możliwości. A im więcej jesteśmy 
w stanie inwestować, tym lepsze są 
drogi, z których korzystamy w naszym 
powiecie. Ze swej strony mogę 
zapewnić, że dołożymy wszelkich 
starań, aby maksymalnie intensyfikować 
prace remontowe i budowlane 
na drogach powiatowych. - mówi 
wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. 
Szczegółowy wykaz planowanych 
do realizacji robót przedstawia się 
następująco: Zadanie Nr 1 – Remont 
drogi powiatowej Nr 3307W dr. Nr 749 – 

Kol. Szczerbacka – gr. woj. od km 0+010 do km 
0+785. Zadanie Nr 2 – Remont drogi powiatowej 
Nr 3309W Gielniów – Gałki – Zielonka  od km 
0+397,6 do km 0+527 – chodnik. Zadanie Nr 
3 – Remont drogi powiatowej Nr 3315W Klwów 
– Sulgostów – Nieznamierowice od km 0+000 

do km 1+524. Zadanie Nr 4 – Remont drogi 
powiatowej Nr 3322W Drzewica – Bieliny – 
Gielniów od km 1+830 do km 2+312 – chodnik 
w m. Antoniów

Zadanie Nr 5 – Remont drogi powiatowej 
Nr 3324W Różanna – Stanisławów – Wysokin 
i 1689W gr. woj. – Myślakowice – Różanna 
– Wysokin. Zadanie Nr 6 – Remont drogi 
powiatowej Nr 3329W Potworów – Jamki – 
Skrzyńsko od km 3+978 do km 4+308. Zadanie 
Nr 7 – Przebudowa  drogi powiatowej Nr 3331W 
Dębiny – Plec – Brudnów od km 0+600 do km 
1+300 – etap I. Termin realizacji wszystkich 
planowanych zadań został wyznaczony na 10 
września 2014 r.

Jarosław Bednarski

Dyrektor SPZZOZ Grzegorz Dziekan prezentuje nowy 
nabytek szpitala.

Wicestarosta, Dyrektor PZD oraz mieszkaniec Skrzyńska wizytują 
przebudowę ulicy Kościuszkowców w Skrzyńsku.



Powiatowe Zawody Pożarnicze
PRZYsuCHA
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W dniu 22.06.2014 r. na boisku sportowym 
MKS OSKAR odbyły się powiatowe zawody 
sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu Przysucha. 

W zawodach wzięło udział 17 jednostek 
straży z następujących miejscowości: 
Borkowice, Przysucha, Kłonna, Smogorzów, 
Potworów, Gielniów, Przystałowice Duże, 
Odrzywół, Sulgostów, Skrzyńsko, Wir, Klwów, 
Wieniawa, Mokrzec, Ninków, Zychorzyn, 
Rdzuchów, oraz dwie Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze z Przysuchy oraz ze Skrzyńska. 
W trakcie przeprowadzonych zawodów 
poszczególne drużyny miały pokonać 
tor przeszkód oraz wykonać ćwiczenie 
bojowe, polegające na rozwinięciu dwóch 
linii gaśniczych. Ćwiczenie bojowe dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej polegało 
na przeskoczeniu rowu z wodą, następnie 
przeskoczyć przez płotek, przeczołgać się 
przez tunel, przebiec po kładce, nalać wody 
do nalewaka za pomocą hydronetki, zawiązać 
różne węzły strażackie oraz umieścić sprzęt 
strażacki na odpowiednich stanowiskach 
zgodnie z zamieszczonym zdjęciem. Zawody 
przebiegały w duchu sportowej rywalizacji, 

nie brakowało również i dramatycznych akcji 
kiedy to jednostce OSP Smogorzów rozpięła 
się jedna linia gaśnicza podczas przewracania 
pachołów wodą a za chwilę rozpięła się druga 
linia gaśnicza uniemożliwiając obrócenie 
tarczy prądem wody. Jak pech to pech, na 
całego.  Kapryśna tego dnia była również 
pogoda gdyż sędzia główny zawodów musiał 
przerwać na chwilę rywalizację z powodu 
opadów deszczu, ale strażacy wody się nie 
boją i po chwili wznowiono zawody. Komisję 
sędziowską powołał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 
st. bryg. Władysław Piątkowski, a sędzią 
głównym zawodów był st. kpt. Robert Barski. 
Fundatorami nagród byli: Bank Spółdzielczy 
w Przysusze, Nadleśnictwo Przysucha, 
Zakład Płytek Ceramicznych „Przysucha” 
S.A w Skrzyńsku. Wspaniałe nagrody 
takie jak: prądownica, rozdzielacz, hełm 
strażacki, zbiornik brezentowy, radiostacja, 
oświetlenie awaryjne miejsca wypadku, 
puchary, ufundowane przez sponsorów 
bardzo cieszyły zwycięskie drużyny. Każdy 
członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
na zakończenie otrzymał koszulkę, latarkę 

oraz czekoladę.  Wszystkie  jednostki straży 
pożarnej na koniec otrzymały pamiątkowe 
dyplomy za udział w zawodach. Na 
zakończenie zawodów wszyscy zawodnicy 
mogli posilić się smaczną grochówką strażacką. 
Nagrody wręczali: Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze st. 
bryg. Władysław Piątkowski, Wicestarosta 
Powiatu Przysuskiego Tomasz Matlakiewicz, 
Nadleśnictwo Przysucha Czesław Korycki, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  
ZOSPRP Józef Pomykała. Klasyfikacja 
generalna przedstawia się następująco: 
1. OSP Borkowice, 2. OSP Przysucha, 3. 
OSP Rdzuchów. Jednostka OSP Borkowice 
będzie reprezentowała powiat na eliminacjach 
wojewódzkich. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: OSP Zychorzyn, OSP Ninków, 
OSP Mokrzec, OSP Wieniawa, OSP Klwów, 
OSP Wir, OSP Skrzyńsko, OSP Sulgostów, 
OSP Odrzywół, OSP Przystałowice Duże, OSP 
Gielniów, OSP Potworów, OSP Smogorzów, 
OSP Kłonna. W klasyfikacji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych zwyciężyła MDP 
Skrzyńsko przed MDP Przysucha.

Artur Kucharski

OGŁOSZENIE
Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna 

Szkoła przyznała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” za 
rok 2012/2013 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej 
w Lipinach. Dzięki certyfikatowi szkoła wzmacnia pozycję 
pośród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji 
oraz podkreśla prestiż szkoły zarówno w gminie, 
powiecie, jak też regionie.



Dzień Leśnika 2014

PRZYsuCHA
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5 czerwca 2014 roku Nadleśnictwo 
Przysucha, nad zalewem „Topornia”, 
zorganizowało w ramach 90-lecia LP Dzień 
Leśnika. Wydarzenie odbyło się w formie 
pikniku rodzinnego pracowników z udziałem 
zaproszonych gości. 

We wspólnym świętowaniu udział wzięło 
blisko 100 osób, w tym emerytowani pracownicy 
Nadleśnictwa Przysucha. Swoją obecnością 
obchody uświetnili znamienici goście: 
Tomasz Krawczyk Zastępca Dyrektora RDLP 
w Radomiu ds. ekonomicznych, Starosta 
Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski, 
Wicestarosta Powiatu Przysuskiego Tomasz 
Matlakiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta 
Przysucha Tadeusz Tomasik, Prokurator 
Rejonowy Jarosław Zajkowski, podinsp. Leszek 
Jędrzejczak Naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, st. 
kpt. Marcin Sokół reprezentujący Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze, Proboszcz Parafii pw. s. Jana 
Nepomucena ks. kan. Stanisław Traczyński oraz 
Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. 
kan. Sławomir Gregorczyk. Mocnym akcentem 
w trakcie wystąpień gości było zaznaczenie 
wagi, wymowy i znaczenia 90-tej rocznicy 
istnienia Lasów Państwowych. W trakcie 
obiadu odbyła się projekcja filmu „90 lat Lasów 
Państwowych”.  W ramach wspólnej zabawy 
rozegrane zostały różne konkursy i konkurencje 
zręcznościowe oraz sprawdzające wiedzę 
leśną uczestników. Odbyły się m. in. konkursy 
rzutu wałkiem papierówki, przerzynania 
kłody piłą ręczną oraz rozpoznawania 
drzew i krzewów. Dwa konkursy zostały 
zorganizowane wyłącznie dla Pań - konkurs 
wiedzy leśnej oraz wbijania gwoździ na czas. 
Najmłodsi uczestnicy obchodów Dnia Leśnika 
wzięli udział w konkursie plastycznym oraz 
w konkurencji rzutu piłką do kosza. Rozegrane 
zostały ponadto konkursy strzelania z łuku oraz 
wiatrówki. W konkursie strzelania z wiatrówki 
do celu bezkonkurencyjny był Starosta Marian 
Niemirski, a w konkursie strzelania z łuku 
zwycięstwo wywalczył Zastępca Dyrektora ds. 
ekonomicznych Tomasz Krawczyk. Niezwykle 
ciekawym elementem obchodów Dnia Leśnika 
był pokaz ptaków drapieżnych, zorganizowany 
przez ich opiekuna, pracownika Nadleśnictwa 
Przysucha, Radosława Sulczyńskiego. 
Dopełnieniem dnia pełnego wrażeń była 
wspólna zabawa taneczna.

Z okazji Dnia Leśnika starosta Niemirski i wicestarosta 
Matlakiewicz przekazali od władz powiatu 

skromny prezent.

Najlepszym strzelcem okazał się starosta 
Marian Niemirski.

Nie zabrakło rozrywki dla najmłodszych. Na zdjęciu uczestniczki 
konkursu plastycznego.

Pokaz ptaków drapieżnych wywołał skrajne emocje uczestników. Rzut wałkiem wzbudzał wielkie emocje.

Uczestnicy Powiatowego Dnia Leśnika świetnie bawili się podczas konkurencji 
zręcznościowych - na zdjęciu piłowanie pni.

Z gracją, elegancko i zawsze precyzyjnie. Panie strzelały z łuku 
z zadziwiającą dokładnością.

Dzień Leśnika to okazja do świetnej zabawy również 
dla najmłodszych.



Festyn rodzinny w Rzucowie

Koncert w Wiedniu

BoRkowiCE
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15 czerwca 2014r. w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Rzucowie odbył 
się  I Festyn Rodzinny – Rzuców 2014.  

Imprezę zorganizowali:  dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie i rodzice.  Festyn  był 
doskonałą okazją do wspólnego spędzenia 
niedzielnego popołudnia. Rozpoczął się  
Koncertem Talentów, w czasie którego 
uczniowie i ich rodziny zeprezentowali swe 
umiejętności i zdolności. Piosenka, taniec, 
recytacja pozwoliły przeżyć niezapomniane 
chwile – zachwytu, radości i wzruszenia. Pokaz 
rozpoczęli najmniejsi, ale  nie talentem! – 
przedszkolaki i uczniowie klas I-III, którzy 
zaprezentowali wiązankę tańców ludowych 
i piosenek, które wprowadziły zebranych 
w klimat nadchodzących wakacji. „ Familijnym 
rock and roll’em” Weronika Florczyk i Zosia 
Szczerek  zapoczątkowały wspólną zabawę. 
Zebrani mieli okazję wysłuchać „słów pełnych 
mocy i magii” – recytacji Małgosi Nogi i Sylwii 
Pietras, uczennic, które zdobyły wyróżnienia 
w etapie powiatowym tegorocznego 
Konkursu Recytatorskiego. Podziwiano także 
utalentowanych muzycznie i wokalnie uczniów: 
Mikołaja Dąbrowskiego, Agnieszkę Głuch, 
Joannę Dworak , Wiktorię Borkowską, Wiktorię 
Kaźmierczyk. Wielkimi brawami została 
nagrodzona za swój minirecital szkolna artystka 
– Małgosia Noga. Przepięknie zaprezentowali 
się tata i córka, czyli Marek i Joasia 
Dworakowie, którzy  zagrali przebój Beatlesów. 

Podobno najbardziej straconym 
dla człowieka jest dzień, w którym 
się  nie śmiał, zatem organizatorzy 
Festynu zadbali także o dobry 
humor zebranych. Gimnazjaliści 
zeprezentowali piosenki i 2 
skecze kabaretowe pokazujące 
w krzywym zwierciadle naszą 
rzeczywistość. W drugiej części 
Festynu odbyły się: plastyczny 
konkurs malowania kredą 
i sportowa rywalizacja – towarzyski 
mecz piłki nożnej uczniowie kontra 
rodzice, klasowo- rodzinne wyścigi 
rzędów, rodzinny konkurs rzutów 
do kosza, mecz piłki siatkowej 
uczennice i uczniowie kontra 
rodzice. W „kąciku urody” mamy wykonywały 
dziewczynkom fantazyjne makijaże i fryzury.

Atrakcjami  Festynu  okazały się pokaz 
umiejętności strażackich OSP z Borkowic, 
przejażdżka wozem konnym, pompownice, 
zameczek i kuleczkowo. Po strawie duchowej 
i wyczynach sportowych można było odpocząć 
przy muzyce i … strawie dla ciała. W ofercie 
kulinarnej znalazły się np. swojskie jadło – 
chleb za smalcem, placek drożdżowy , pasztet 
z królika, kiełbaski z grilla, a dla gustujących 
w słodkościach – wata cukrowa, lody, ciasta 
i napoje. Organizatorów festynu wspomogli 
liczni sponsorzy : Stadnina Koni „ Fryszerka” 
ze Zbożennej, Hurtownia Wędlin i Drobiu 

„VICO” z Szydłowca, Piekarnia Sławomir 
Pakosz ze Zdonkowa, Masarnia Małgorzata 
i Piotr Kowalscy z Borkowic,  Wytwórnia 
Wód Gazowanych „DAN” z Szydłowca, 
Firma Handlowa „Ewa” z Rzucowa, Myjnia 
Samochodowa z Przysuchy, sklep „Lewiatan” 
z Szydłowca i Państwo Bożena i Janusz 
Kijakowie ze Smagowa. Uśmiechy na 
twarzach  licznie zgromadzonych – pomimo 
niezbyt sprzyjającej pogody – uczniów, 
rodziców, pracowników szkoły i gości nie tylko 
z Rzucowa, pozwalają sądzić, że I Rodzinny 
Festyn  - Rzuców 2014 nie będzie ostatnim. 
Może na trwałe wpisze się w kalendarz imprez?

W dniach 6-8.06.2014 r. uczniowie 
Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach oraz Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z  Przysuchy 
przebywali w stolicy Austrii Wiedniu.

 Zaproszeni przez Polonię austriacką 
młodzi  muzycy wzięli  udział w koncercie 
solistów organizowanym przez wiedeńską 
szkołę  muzyczną. Obok kilkunastu występów 
uczniów z Austrii wystąpiło pięciu uczniów 
szkoły muzycznej z Ruszkowic: Karolina 
Pakosz- zagrała na saksofonie Szkice 
Saksofonowe Stanisława Kisza, Oliwia 
Bykowska na klarnecie zagrała Reverie – 
Claude Debussy, Krystian Krzymieński na 
fortepianie – Koncert Fortepianowy  C-dur, G.J. 
Foglera, Patryk Chwaliński  - na saksofonie 
tenorowym  - Temat z wariacjami A. J. 
Krumpfera, Karolina Siwiec na flecie – Allegro 
con brio – Pal Jordanyi. Po solistach przed 
polonią austriacką wystąpiła Pow. Mł. Orkiestra 
Dęta z Przysuchy. W sobotę uczestnicy 
wyjazdu zwiedzali Wiedeń. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła Wiedeńska Sala 
Koncertowa w siedzibie Tow. Przyjaciół 
Muzyki, słynna z noworocznych koncertów,  
transmitowanych na cały świat. W godzinach 
popołudniowych mieli okazję korzystać z wielu 
atrakcji wiedeńskiego Wesołego Miasteczka. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się karuzela 
o wysokości 118 metrów. W niedzielę 8  
czerwca grupa zwiedzała Wzgórze Kahlenberg 
pod Wiedniem. Z  tego wzgórza w 1683 r. 
ruszyła polska husaria pod dowództwem króla 

Jana III Sobieskiego, ratując Wiedeń przed 
turecką armią. W kościele św. Józefa będącym 
Votum za zwycięstwa Jana III Sobieskiego  - 
Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra pod dyr.  W. 
Cichawy zagrała piękny koncert, który wzbudził 
zachwyt wśród uczestników mszy i zebranych 
turystów. Opiekunami wyjazdu  byli: Waldemar 

Cichawa – dyr. Szkoły Muzycznej, Aureliusz 
Mendera – nauczyciel Szkoły Muzycznej  
i Robert Fidos  - Wójt Gminy Borkowice. Ze 
strony Polonii austriackiej grupą opiekowała 
się Jadwiga Zielińska – Padjas. Uczestnicy 
dziękują starostwu powiatowemu za pomoc 
w zorganizowaniu wyjazdu. 

Uczestnicy wyjazdu do Wiednia 



W związku z kierowaniem do Urzędu 
Gminy w Borkowicach wielu pytań 
dotyczących szacowania szkód łowieckich, 
pragniemy Państwa poinformować, 
że koła łowieckie są zobowiązane do 
wynagrodzenia szkód, które zostały 
wyrządzone w uprawach i płodach rolnych 
przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też 
przy wykonywaniu polowania. 

Na terenie gminy Borkowice działa 5 
kół łowieckich.
- Koło Łowieckie„Spłonka”2, 
26-110 Skarżysko-Kam, ul. Mickiewicza1/27.
- Koło Łowieckie”Dzik” Warszawa ,
26-340 Drzewica, ul. Słoneczna 13.
- Koło Łowieckie”Szarak” Radom, 
26-600 Radom, ul. Rolnicza 5.
- Koło Łowieckie”Dzik” Przysucha, 
26-400 Przysucha ul. Targowa 71.

- Koło Łowieckie”Ostoja”, 
26-600 Radom, ul. Olsztyńska 29/163.
Szkody powstałe na terenie działania kół 
prosimy zgłaszać pisemnie na wniosku na 
w/w adresy kół łowieckich. Szczegółowe 
procedury postępowania przy likwidacji 
szkód, granice obwodów łowieckich oraz wzór 
wniosku zamieszczono na stronie -  BIP Gminy 
Borkowice w zakładce dla rolnika.

SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH

Inauguracja 
sali 

koncertowej

OGŁOSZENIE

BoRkowiCE
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26 maja w Szkole Muzycznej im. Oska-
ra Kolberga w Ruszkowicach odbyła się 
inauguracja  sali koncertowej. Z tej oka-
zji odbył się koncert w wykonaniu nauczy-
cieli szkoły muzycznej. Uczniowie i zebrani 
goście mogli podziwiać kunszt muzyczny  
w wykonaniu: Aureliusza Mendery – for-
tepian, Karola Sionka – akordeon, Pauli-
ny Kruk – flet, Piotra Wysockiego – sak-
sofon, Karola Wójcickiego – tuba, Pawła 
Anyszek – trąbka, Urszuli Adamczyk Ru-
dzińskiej – fortepian. Sala koncertowa po-
wstała z adaptacji dwóch pomieszczeń 
i posiada bardzo dobrą akustykę. Całko-
wity koszt inwestycji to 20 tyś. zł.  Słowa 
podziękowania należy skierować dla pra-
cownika szkoły  Pawła Płóciennika za pra-
cę włożoną w powstanie tej sali. Sala kon-
certowa będzie wykorzystywana nie tylko 
na koncerty ale również na audycje mu-
zyczne i egzaminy dyplomowe. 

Wójt Gminy Borkowice na podstawie 
art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku ( Dz.U. z 2014 roku poz. 518) , in-
formuje, że w siedzibie budynku Gmi-
ny Borkowice ul. Ogrodowa 9 i terenie 
gminy został wywieszony wykaz nie-
ruchomości gruntów przeznaczonych 
do sprzedaży w miejscowości Bolęcin.

Krystian Krzymieński i Aureliusz 
Mandera



Dzień 1 czerwca 2014r. na długo pozostanie 
w pamięci dzieci z terenu gminy Gielniów.              

W tym właśnie dniu po raz drugi, dzięki 
uprzejmości i ofiarności wójta Gminy Gielniów 
pana Władysława Czarneckiego oraz Rady 
Gminy Gielniów, zorganizowany został festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Głównym celem imprezy 
była integracja dzieci i młodzieży z Gminy 
Gielniów, poprzez wspólne gry i zabawy. Każdy, 
kto przybył w tym dniu na boisko rekreacyjno 
sportowe w Gielniowie znalazł coś dla siebie. 
A było w czym wybierać! Wśród atrakcji były: 
dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany zamek, 
kula zorb, byk rodeo, sumo, euro bungee, mini 
park linowy, waterball, dmuchane piłkarzyki, 

ścianka wspinaczkowa, strzelnica paintballowa, 
samochody wojskowe, malowanie twarzy, 
pląsy i konkursy  z animatorem. Dużym  
zainteresowaniem dzieci i dorosłych cieszył 
się program przygotowany przez uczniów 
z Niepublicznego Technikum Zawodowego 
w Nowym Mieście nad Pilicą pod okiem pani 
dyrektor Ewy Lipińskiej. W programie znalazły 
się: pokaz musztry, pokazy z bronią, piosenki 
harcerskie, scenki kabaretowe. Uczniowie 
technikum przygotowali również słodki 
poczęstunek. Prawdziwe oblężenie przeżywały 
uczennice technikum, które malowały twarze, 
paznokcie   i robiły przepiękne i barwne 
fryzury. Aby ten dzień był dla dzieci szczególny 

przyczyniło się do tego wiele osób: wójt 
Gminy Gielniów p. Władysław Czarnecki oraz 
Rada Gminy Gielniów , dziękujemy za piękne 
życzenia oraz  sfinansowanie festynu. P. Ewa 
Lipińska dyrektor Niepublicznego Technikum 
Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą, 
p. Mirosława Samson , p. Ewelina Danielik – 
koordynatorki festynu, wszyscy nauczyciele ze 
szkół w Gminie Gielniów, rodzice, straż pożarna. 
Dziękujemy również sponsorom, którzy zadbali 
o to, żeby dzieci nie były głodne i spragnione: 
Hortex Holding S.A. Przysucha, Frito Lay Poland 
Grodzisk Mazowiecki,  Sklep Spożywczo – 
Przemysłowy Wiktorowicz Piotr Drzewica.

E.D.

26 maja w  PSP w Bielinach  odbył się Szkolny  
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Konkurs 
odbywał się w dwóch grupach: klasach II – III oraz 
klasach IV –VI. Tytuł „Mistrza ortografii” w klasach 
II –III zdobył Jakub Grygiel,   zaś w klasach IV – 
VI najlepsza okazała się  Zuzanna Smolarska. 
Laureaci I, II i III miejsc otrzymali  dyplomy i nagrody 
książkowe, zaś pozostali dyplomy uczestnictwa. 

Maj i czerwiec to miesiące świąt rodziców 
i dzieci. By uczcić Dzień Matki, Dzień Dziecka 
i Dzień Ojca w szkole zorganizowany został 
„Dzień Rodziny” . Od rana  wszystkie dzieci  brały 
udział w zabawach, konkursach turniejach, zaś 
po południu odbył się Piknik Rodzinny, na który 
licznie przybyli  rodzice. Najmłodsi uczniowie 
przygotowali część artystyczną. Przedszkolaki 
recytowały  wiersze i śpiewały piosenki. Nieco 
starsi uczniowie przygotowali przedstawienie 
„Ukryty skarb”. Piknik uświetnił  też występ zespołu 
„Bielińska Polka”. Najstarsi uczniowie przygotowali 
wiele konkursów i zabaw, które sprawiły  rodzicom 
i dzieciom wiele radości. W czasie trwania imprezy 

można było posilić się kiełbaską z grilla lub ciastem  
z kawiarenki przygotowanej specjalnie na tę okazję.  
Po części artystycznej i konkursach, rodzice razem 
z dziećmi bawili się przy  muzyce zespołu „Janiki”. 
Dużą atrakcją dla dzieci  okazało się malowanie 
twarzy, którego podjęły się  absolwentki szkoły.

W dniach 9 – 13 czerwca uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bielinach wyjechali na 
„Zielona szkołę” do Zakopanego. W czasie 
pobytu dzieci poznawały kulturę regionu podhala,  
poszerzały wiedzę na temat krajobrazu  górskiego.  
Uczniowie podziwiali widoki podczas wjazdu 
i zjazdu  kolejką na Kasprowy Wierch, wędrując 
szlakiem  przez Przysłop  Miętusi.  Mieli okazję 
zobaczyć także panoramę Zakopanego ze szczytu 
Gubałówki. Dużą atrakcją, która zachwyciła dzieci 
okazała się Jaskinia Demianowska Wolności, którą  
mogli zwiedzić podczas jednodniowego wyjazdu 
na Słowację. Podczas pobytu uczniowie odwiedzili 
też Stary Kościółek i Cmentarz na Peksowym 
Brzysku, Dolinę Kościeliską a także udali się na  
film „Czarownica” w technologii 3D do kina „Sokół”. 
W drodze powrotnej do domu, dzieci zwiedziły 
Wawel i Rynek w Krakowie. 

Gminny festyn z okazji Dnia Dziecka

Wydarzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach 
maj/czerwiec

GiELNiÓw
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Laureaci szkolnego konkursu ortograficznego.

Laureatki szkolnego konkursu ortograficznego.

Piknik Rodzinny jest jedną z najfajniejszych szkolnych 
imprez organizowanych w PSP Bieliny.

Uczestnicy zielonej szkoły na szlaku.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- / Janusz Korczak/.



   Maluchy z Gielniowa swym urzekającym 
występem potwierdziły tę odwieczną prawdę.

Tempo współczesnego życia, wciąż nowe 
wyzwania i problemy dnia codziennego 
powodują, że często zapominamy o sprawach 
najważniejszych. Mijają nas dni i zdarzenia, 
których wartości nie można przecenić. 

Do takich momentów w życiu każdego z nas 
należą Dzień Matki i Dzień Ojca.

    Dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej 
w Gielniowie postanowiły w uroczysty sposób 
podziękować swoim Rodzicom za ich miłość, 
dobroć, cierpliwość i wyrozumiałość.

15 czerwca 2014r. miała miejsce akademia 
środowiskowa dedykowana wszystkim mamom 
i Tatusiom. Uczniowie klas I-III oraz ich młodsi 
koledzy z przedszkola, pod troskliwym okiem 
swych Pań Wychowawczyń i Pana Zbigniewa 

Czerczaka, przygotowali piękny upominek dla 
najbliższych im osób.

 Niepowtarzalny urok dziecięcych recytacji, 
wzruszające słowa piosenek oraz barwne stroje 
uczestników sprawiły, że występ został bardzo 
ciepło przyjęty przez publiczność. 

Dumni Rodzice z wielką radością i satysfakcją 
odbierali od swoich pociech najlepsze życzenia 
i podziękowania za codzienny rodzicielski trud.

Tradycyjne wianki, ognie świętojańskie, 
poszukiwanie kwiatu paproci, a także 
degustacja potraw regionalnych i zabawa przy 
muzyce ludowej oraz wiele innych atrakcji – 
taką wyjątkową Noc Kupały w niedzielę, 15 
czerwca zorganizowało w Bielinach (gmina 
Gielniów) Stowarzyszenie „Odnowa”. 

Niemal pół tysiąca osób bawiło się wspólnie 
podczas obchodów Nocy Świętojańskiej 
zorganizowanej prawie najkrótszej nocy w roku, 
15 czerwca, w rejonie Szkoły Podstawowej 
w Bielinach. Impreza zgromadziła nie tylko 
bielinian, ale także mieszkańców pobliskich 
miejscowości: Antoniowa, Jastrzębia 
i Zychorzyna – sąsiadujących ze sobą wsi 
z terenu gminy Gielniów, zintegrowanych 
w bielińskiej parafii, a w większości wchodzących 
również w skład obwodu miejscowej szkoły. 
Nie zabrakło także gości spoza gminy. Wśród 
publiczności zasiedli przedstawiciele władz 
lokalnych – starosta przysuski, Marian Niemirski 
i wójt gminy Gielniów, Władysław Czarnecki, 
jego zastępca, Maciej Soliński, proboszcz 
bielińskiej parafii, ks. Grzegorz Walczak, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji 
społecznych (Koła Gospodyń Wiejskich 
„Józefinki” i „Rozwadzianki”), liczna grupa 
dzieci wraz z rodzicami, młodzież, a także spore 
grono seniorów. Uczestnictwo w festynie było 
nie tylko okazją do wspólnej zabawy, lecz bez 
wątpienia wpłynęło też na pogłębienie lokalnych 
więzi społecznych i przyczyniło się do integracji 
lokalnej społeczności. 

Festyn rozpoczął się wczesnym popołudniem. Po 
oficjalnym powitaniu dokonanym przez prowadzącą 
obchody konferansjerkę oraz prezesa „Odnowy”, 
Mirosławę Stropę, kilka słów do zebranych 
skierowali samorzadowcy, doceniając w swoich 
wystąpieniach zaangażowanie miejscowej ludności 
na rzecz aktywizacji lokalnego społeczeństwa. 
Na wstępie zebrani widzowie obejrzeli występy 
w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły – 
nawiązujące do charakteru imprezy widowisko 
zatytułowane „Bajkowa noc świętojańska” oraz 
pokaz wokalno-taneczny dziecięcego zespołu 
ludowego „Bielińska polka”, dobrze znanego 

miłośnikom folkloru poprzez udział w przeglądach 
i festiwalach folklorystycznych oraz uświetnianie 
lokalnych uroczystości. Był to tylko wstęp do 
zabawy na ludową nutę, bowiem na scenie 
zaprezentowały się następnie lokalne zespoły 
kultywujące muzykę regionu opoczyńskiego. 
Muzyczną gwiazdą wieczoru była kapela 
„Oldnova”, zespół reprezentacyjny stowarzyszenia 
„Odnowa”, łączący style wywodzące się z regionu 
opoczyńskiego, Lubelszczyzny, łowickiego, 
kujawskiego i Nowosądecczyzny. „Oldnova” 

akompaniowała również „Bielińskiej Polce”, 
zapewniła oprawę muzyczną podczas obrzędów 
rozpalania ogni świętojańskich i puszczania 
wianków i zagrała podczas wieczornej zabawy 
tanecznej, trwającej niemal do północy. 
Programy wokalno-instrumentalne prezentujące 
elementy muzyki z różnych regionów przybliżyły 
uczestnikom festynu różnorodność muzyki 
ludowej. W międzyczasie na scenie rozstrzygnięto 
konkursy pod hasłem „Najlepszy oberek 
opoczyński”, „Najpiękniejszy wianek świętojański” 
i „Poszukiwanie kwiatu paproci”.

Ale działo się także poza sceną. Zainteresowani 
obejrzeli pokaz ptaków drapieżnych, podziwiając 
m.in. sokoły i sowy, wysłuchali informacji o ich 
zwyczajach i samej hodowli. Chwilę później, na 
szkolnym boisku rozpalono ogromne ognisko, wokół 
którego chętni tańczyli przy muzyce „Oldnowy”. Tu 

również popis swoich umiejętności dali trębacze 
myśliwscy opowiadając przy okazji o tradycjach 
muzyki myśliwskiej i znaczeniu poszczególnych 
sygnałów. Zakończeniem sobótkowych obrzędów 
było wspólne puszczanie wianków. Poprowadzone 
przez muzyków „Oldnowy” panny puściły na wody 
przykościelnego stawu uwite przez siebie wonne 
wianki oraz kolorowe lampiony. 

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Organizatorzy 
zadbali bowiem nie tylko o strawę duchową, 
było też i coś dla ciała. Jednym z punktów 

festynu była prezentacja i degustacja potraw 
regionalnych. Dla dzieci przygotowano także 
wesołe miasteczko – pompowane zjeżdżalnie 
i pociąg, a także przejażdżki konne. Chętni 
mogli też skorzystać z bezpłatnych badań 
i w zorganizowanym punkcie medycznym 
zbadać poziom cukru we krwi oraz ciśnienie. 
Bezpieczeństwo podczas obchodów 
zabezpieczała profesjonalna ochrona, strażacy 
zadbali o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a o 
opiekę medyczną - obecni na festynie lekarze.   

Imprezę zorganizowano z wielkim 
rozmachem. Młode, niespełna dwuletnie 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bieliny 
„Odnowa”, postawiło sobie wysoko poprzeczkę, 
ale pozytywne opinie gości świadczą o tym, 
że stanęło na wysokości zadania. Takiego 

festynu nie powstydziliby się organizatorzy imprez 
o znacznie szerszym zasięgu, co najmniej gminnym 
czy powiatowym. Wspaniałych pomysłów, dobrych 
organizatorów i chęci do współpracy na rzecz 
całego społeczeństwa lokalnego bielinianom 
można pozazdrościć. Działająca tu organizacja Noc 
Świętojańską zorganizowała po raz pierwszy, ale 
pewne doświadczenia społecznicy zyskali już rok 
temu, podczas organizacji Pikniku Rodzinnego. Tym 
razem impreza została częściowo dofinansowana 
ze środków unijnych (w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich), za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Wszyscy razem”, do której należy 
gmina Gielniów. Uczestnicy festynu liczą, że 
czerwcowe imprezy w Bielinach nabiorą charakteru 
cyklicznego na stałe wpisując się w kalendarz 
lokalnych uroczystości. 

„..Nie ma jak u Mamy, kto nie wierzy robi błąd.”

Bielińska Noc świetojańska

GiELNiÓw
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W Niedzielę przy przeprawie promowej w Kolonii Myślakowice 
odbyła się coroczna impreza folklorystyczna związana z Nocą 
Świętojańską. 

Imprezę zorganizowała Dyrektor PSP Myślakowice Pani Bożena 
Wielgus i Wójt Gminy Odrzywół. Licznie zebrani uczestnicy 
wysłuchali występu dziewcząt z zespołu „Mateuski” przygotowanego 
przez Pana Jana Czerskiego. Dziewczęta oprócz pieśni ludowych 
i świętojańskich zaprezentowały znakomicie przygotowaną grę 
na flażoletach. Popłynęły tez wianki puszczane z promu w nurt 
rzeki Pilicy. Wianki te wcześniej poświęcił ks. proboszcz Stanisław 
Pieńkoś. Imprezę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek.

odRZYwÓŁ

Tradycją stało się już, że w gminie 
Odrzywół są organizowane z okazji Dnia 
Dziecka festyny rodzinne i międzyszkolne. 
W poprzednich latach festyny były 
organizowane z udziałem 25 Brygady 
kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
mazowieckiego. 

Także w tym roku 2 czerwca w Odrzywole, 
Wójt Gminy i Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy współpracy 
Dyrekcji Szkół zorganizowali, kolejny już, 
Festyn Rodzinny. Wzięła w nim udział 
młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych 
w Odrzywole i Myślakowicach, Publicznego 
Gimnazjum w Odrzywole i Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa 
Sportowego w Odrzywole.Większość 
atrakcji Festynu miała miejsce na boisku 
gminnym na ul. Warszawskiej. Lekka mżawka 
i mokra nawierzchnia boisk utrudniła, ale nie 
przeszkodziła w przeprowadzeniu Festynu. 
Rozpoczął się on pokazem choreograficznym 
w wykonaniu dzieci z przedszkola 
samorządowego w Odrzywole. Tradycyjnie, 
pokaz znakomicie przygotowanej musztry 
pokazali na boisku kadeci z Lipin. Aplauz 
publiczności wzbudził występ chirliderek 
z Publicznego Gimnazjum. W rozgrywkach 
sportowych, piłkarskich zmierzyły się 
drużyny PSP z PG oraz PG i ZSPiMS. Nie 

zabrakło też w międzyczasie szkolnych 
konkursów i zabaw na Hali Sportowej                                                        
i w sali gimnastycznej. Zwycięzcy konkursów 
otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę. 
Pokaz wyszkolenia ułańskiego zaprezentowali 
członkowie Stowarzyszenia im. Oddziału 
Wydzielonego WP mjr. H. Dobrzańskiego 
„Hubala”. Po pokazach kawaleryjskich, 
młodzież mogła spróbować swoich sił podczas 
jazdy konnej. Kolejną atrakcją festynu był 
pokaz ratownictwa pożarowego i drogowego, 
w wykonaniu druhów z OSP Odrzywół. Dużym 
zainteresowaniem młodzieży cieszył się 
pokaz karate, w wykonaniu Kieleckiego Klubu 
Karate Kyokushin. Szczególne wrażenie na 
zebranych zrobił pokaz Tameshi – wari, sztuki 
łamania twardych przedmiotów za pomocą ręki 
i łokcia. W trakcie imprezy prowadzone były 
badania i konsultacje ortopedyczne, z których 
skorzystało ok. 30 osób. Zapowiedziane 
badania okulistyczne odbędą się w innym 
terminie ze względu na chorobę lekarza. 
Dodatkową atrakcją dla uczestników festynu 
było Wesołe Miasteczko, które, choć ze 
względu na deszcz rozpoczęło działanie 
z opóźnieniem, czynne było do godz. 1500.  
Wszyscy uczestnicy festynu mieli zapewniony 
posiłek i opiekę medyczną. Miłym akcentem 
była obecność części rodziców, mimo iż festyn 
został zorganizowany w dzień roboczy. 

Festyn rodzinny w Odrzywole

„Wianki” nad Pilicą
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Od 8 kwietnia 2014 roku w gminie rozpoczęła się realizacja program 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy 
Odrzywół jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Operatorem 
wojewódzkim programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. 
Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki 
pływania. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Docelowo w  projekcie weźmie  udział 60 uczniów ze szkół podstawowych 
w Odrzywole i w Myślakowicach. Zajęcia odbywają się w nowo wybudowanej pływalni 
przy Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Są prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 

Program obejmuje 20-godzinny cykl zajęć dla każdego uczestnika wg treści 
programowych otrzymanych od operatora wojewódzkiego. Zajęcia zakończą się 
testem umiejętności.

Przystąpienie do programu było dobrym posunięciem. Dzieci poczyniły olbrzymie 
postępy w umiejętnościach pływackich oraz poszerzyły swoją wiedzę z zakresu 
bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Drugi etap programu będzie realizowany po wakacjach.
J.Ch.

Tradycyjnie już w Sobotę 21 czerwca br. w Cetniu 
odbyły się Sobótki nad Drzewiczką.

 Impreza rozpoczęła  się puszczaniem wianków nad   
Drzewiczką. Nie zabrakło  ogniska z pieczeniem kiełbasek. 
Swoje stoisko z tradycyjnym chlebem i smalcem wystawiło 
Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia. Na boisku 
wiejskim odbyła się też zabawa przy muzyce DJ. 

Organizatorem było Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina 
i Cetnia, OSP Wysokin i Wójt Gminy Odrzywół.

odRZYwÓŁ

Okazją do wyjazdu było zaproszenie do udziału w audycji 
poświęconej małym wiejskim szkołom przekazane dla Wójta Mariana 
Kmieciaka i dla zespołu. 

Tam szkołom jak właśnie szkoła w Myślakowicach. Mimo iż uczęszcza 
tam 30 dzieci , przy szkole działa prężnie już 16 lat zespół ludowy 
„Mateuski”. Zespół jest prawdziwym ambasadorem nie tylko miejscowości 
nadpilicznych i szkoły , ale także i gminy. Szkoła organizuje imprezy 
sportowe i folklorystyczne , z których ugruntowaną renomę mają Sobótki-
Noc Świętojańska nad Pilicą. Przy szkole istnieje piękna Izba Regionalna 
p, mieszcząca się w odremontowanej starej szkole. Izba pełni rolę małego 
muzeum wiejskiego. W trakcie audycji młodzież pod kierunkiem Pana 
Jana Czerskiego zaprezentowała kilka piosenek ludowych i papieskich. 
Młodzież za piękny udział w programie nadawanym na żywo, otrzymała 
osobiste gratulacje m.in. od Dyrektora Radia o. Tadeusza Rydzyka. 
Radio Maryja ma bardzo wielu słuchaczy w Polsce i za granicą. Jako 
jedna z nielicznych z polskich rozgłośni radiowych nadaje swoje audycje 
w języku polskim na wszystkich kontynentach.

Zespół Mateuski z Myślakowic odwiedził redakcję 
Radia Maryja w Toruniu

„Wianki” nad Drzewiczką

Gmina Odrzywół zakończyła realizację I etapu programu 
powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2014”
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Wójt Marian Kmieciak z młodymi artystami w siedzibie Radia Maryja.



PoTwoRÓw

Wójt Gminy Potworów serdecznie zaprasza na „XXII Dzień Papryki w Potworowie”, który odbędzie się 3 sierpnia 2014 r. na terenie 
stadionu sportowego w Potworowie.

XXII Dzień Papryki w Potworowie
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PoTwoRÓw

Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
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Skład i druk: Drukarnia Szmydt,  09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej poza niezaprzeczalnym walorem 
podniesienia jakości życia mieszkańców, 
dostosowują ją do wymogów polityki 
ekologicznej Unii Europejskiej.

Przykładem takiej inwestycji jest Projekt 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Grabowa, gmina Potworów” 
zrealizowany w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Na wykonanie tej sztandarowej operacji Gmina 
Potworów uzyskała dofinansowanie w wysokości 
1 548 240,00 zł.

Zakres przyjętych w Projekcie prac 
koncepcyjno-budowlanych, których generalnym 

wykonawcą była firma ECOL-UNICON Sp. 
z o.o. z Gdańska polegał na modernizacji 
układu technologicznego pozwalającego na 
zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz 
na poprawie jakości oczyszczania ścieków 
poprzez rozbudowę systemu higienizacji, 
sterowania i kontroli.

Dzięki dofinansowaniu inwestycj i 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Grabowa, gmina Potworów” 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej obiekt gminnej oczyszczalni 
ścieków jest jednym z najnowocześniejszych 
i najbardziej funkcjonalnych tego typu 
obiektów w regionie radomskim, spełniającym 
wszelkie normy związane z ochroną wód oraz 
środowiska naturalnego.

Z początkiem trzeciej dekady maja 
mieszkańcy Rdzowa mogą korzystać 
z efektów realizacji kolejnej inwestycji 
z obszaru infrastruktury drogowej.

W wyniku finalizacji projektu drogowego 
„Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej 
Nr 3329W Potworów-Mokrzec-Skrzyńsko 
do drogi gminnej Rdzów-Mokrzec, od km 
0+000 do km 1+114” współfinansowanego ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych, główny wykonawca Budromost-

Starachowice Sp. z o.o. dokonał kompleksowej 
przebudowy nawierzchni drogi.

Przebudowany 1 114 metrowy odcinek 
znacznie poprawi warunki do rozwoju 
działalności rolniczej i gospodarczej, zwiększy 
bezpieczeństwo i mobilność mieszkańców 
Rdzowa efektywnie skracając czas dojazdu do 
obiektów użyteczności publicznej, a tym samym 
wpłynie na dalsze usprawnienie gminnego 
systemu komunikacji.

Stolica Czech, Praga była miejscem stażu 
trenerskiego opiekuna Klubu Sportowego 
Potworów - Wojciecha Gędaja.

Program wyjazdowego stażu zorganizowa-
nego przez Radomski Okręgowy Związek Pił-
ki Nożnej opierał się na codziennym uczestnic-
twie w zajęciach Akademii Piłkarskich dwóch 
najlepszych i najstarszych czeskich klubów: 
Sparty i Slavii Praga.

Podczas czterodniowej wizyty w Pradze, grupa 
najbardziej utalentowanych młodych trenerów 
regionu radomskiego, wśród których znalazł się 
również szkoleniowiec piłkarzy z Potworowa, 
miała możliwość zapoznania się ze strukturą 
i systemem nauczania młodzieży w oby praskich 
klubach min. uczestnicząc w hospitacji treningów 
indywidualnych zawodników Top Future (U12 - 
U15) i Top Talent (U16 - U19).

Szkoleniowy staż w stolicy naszych 
południowych sąsiadów zakończył 
specjalistyczny panel ekspercki przeprowadzony 
w centrum konferencyjnym trzeciej stołecznej 
drużyny - Bohemians Praga, poświęcony analizie 
gry kadry narodowej na Euro 2012.

Dla Wojciecha Gędaja pobyt w siedzibach 
wielokrotnych mistrzów Czech był nie tylko okazją 

do wzbogacenia warsztatu pracy i poszerzenia 
zasobu wiedzy, potwierdzonego zawodowym 
certyfikatem trenerskim, ale stanowił także 
doskonały asumpt do skonfrontowania własnych 

metod nauczania z metodami szkoleniowymi 
wielokrotnych finalistów młodzieżowych imprez 
piłkarskich o zasięgu europejskim i światowym.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie

Przebudowa drogi gminnej w Rdzowie zakończona

Szkoleniowiec KS Potworów na stażu trenerskim w Czechach
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RusiNÓw

Każdego roku w maju spotykają się w Nieznamierowicach miłośnicy 
biegania przełajowego. Wczesnym niedzielnym popołudniem 
na boisku Skamandera Nieznamierowice przed rozpoczęciem 
właściwego biegania odbyły się konkursy dla wszystkich. 

Można było popróbować swoich sił w skoku w dal obydwiema nogami, 
strzałem piłki nożnej oraz jej rzutem do celu, a także żonglowaniem. Nie 
zabrakło także piłkarskiego bilardu i przeciągania liny. Właśnie ta ostatnia 
konkurencja wzbudziła wiele emocji. Pewnie dlatego, że świetnie radziły 
sobie w tej rywalizacji panie. Po sportowym wstępie rozpoczęły się starty. 
Na początek jak zawsze najmłodsi. Najlepsze wśród dziewcząt szkoły 
podstawowej były: pierwsza – Nikola Witkowska, druga – Klaudia Gawin, 
trzecia – Wiktoria Jędrzejczak. U chłopców odpowiednio: Łukasz Osiński, 
Adam Abramczyk i Kacper Listkiewicz. Kolejną grupą wiekową było 
gimnazjum. Na początku bardzo dobrze pobiegły dziewczęta. Najszybsza 
była Patrycja Kucharczyk. Za nią przybiegła Angelika Kucharczyk, a po niej 
Sylwia Kucharczyk. Nie gorzej walczyli chłopcy. Damian Gawin pokazał 

charakter i nie pozwolił się wyprzedzić dla Pawła Osińskiego. Trzeci był 
Mateusz Listkiewicz. W końcu przyszedł czas na seniorów. Nie zabrakło 
w tej ciekawej kategorii kobiet. Biegły pięknie i szybko. Pierwsza na mecie 
zameldowała się Katarzyna Rosik. Jej wyższość musiała uznać Justyna 
Witkowska. Za nią uplasowała się Agnieszka Kucharczyk. Wśród mężczyzn 
poza jakąkolwiek konkurencją był Adam Kobyłka. Kolejne miejsca zajęli: 
Grzegorz Neska i Dominik Chajęcki. Podsumowaniem był bieg mężczyzn 
w kategorii oldboys. Kolejność była następująca: 1 – Mirosław Wojtunik, 
2 – Roman Listkiewicz, 3 – Marek Ruczko. Swoje umiejętności w biegach 
zaprezentowały także strażackie sztafety w biegu z prądownicą. Pierwsza 
była sztafeta z OSP Nieznamierowice. Wszyscy uczestnicy sportowych 
zmagań spotkali się na koniec przy ognisku, gdzie można było spożyć 
ciepły posiłek i wymienić wrażenia z imprezy. Nagrody ufundowali: Wójt 
Gminy Rusinów – Marek Modrzecki, Fundacja Sportowa Polska oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice. Organizatorami biegów 
byli także oprócz wymienionych sponsorów: Gminne Stowarzyszenie 
LZS Gm. Rusinów i LZS Skamander Nieznamierowice.

Tradycją stało się, że wiosną świętujemy dzień naszej planety. 
Tego dnia na każdym kroku spotykamy się z informacjami, jak 
chronić naszą Ziemię. 

Aby jednak słowa zamieniać w czyny, należy rozpoczynać edukację 
od najmłodszych. Dlatego największy oddźwięk ta wyjątkowa chwila 
napotyka w placówkach oświatowych. To właśnie tutaj nauczyciele 
i wychowawcy wpajają młodym ludziom prawidłowe zachowania, a że 
najłatwiej uczyć przez zabawę, toteż przygotowywane są w szkołach 
najróżniejsze pokazy i przedstawienia. Szkoła Podstawowa w Rusinowie 
także zorganizowała ciekawe przedstawienie. Każda klasa przyjęła jako 
swój przydomek nazwę zwierzęcia lub rośliny i zaprezentowała dlaczego 
dokonała takiego wyboru. Potem II klasa wespół ze swoimi starszymi 
kolegami i koleżankami odegrali scenkę o zachowaniu się w lesie. Nie 
było to jednak zwykłe przemawianie do licznie zgromadzonej publiczności, 

ale dynamiczne i ekspresywne zaprezentowanie nagannych zachowań 
wśród naturalnego środowiska zwierząt i roślin. Nie małe emocje wzbudził 
ten mały teatrzyk, gdyż na widowni zrobiło się gwarno. Słychać było 
śmiechy i na koniec gromkie brawa. Trzeba powiedzieć, że na pewno 
to przedstawienie zapadnie na długo w pamięci obecnych tam osób. 
Gratulacje należą się zarówno młodym aktorom, jak również wychowawcą, 
którzy dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy. Miłym 
akcentem na koniec było wręczenie nagród w różnych konkursach, 
między innymi o bezpieczeństwie. Wicedyrektor – Anna Markiewicz 
w towarzystwie nauczycielek: Barbary Odzimek, Edyty Bykowskiej 
oraz Joanny Majchrowskiej, które pilotowały te konkursy – wręczyła dla 
najlepszych uczniów upominki w postaci bardzo przydatnych gadżetów 
oraz pamiątkowych dyplomów. Jednak najważniejsza tego dnia była – 
Matka Ziemia.

Bieganie dla zdrowia

Każdy dzień dla Ziemi
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RusiNÓw

6 czerwca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Rusinowie odbyły się 
główne uroczystości nadania imienia Jana 
Kochanowskiego dla Publicznej Szko-
ły Podstawowej oraz Publicznego Gim-
nazjum. 

Z tej okazji w Kościele Parafialnym w Ru-
sinowie odbyła się uroczysta msza, na któ-
rej poświęcono nowe sztandary placówek. 
Msza połączona była z sakramentem bierz-
mowania. Z kościoła uroczysty korowód prze-
szedł ulicami Rusinowa do szkoły. Tutaj od-
słonięto tablicę z patronem i Wójt Gminy Ru-
sinów – Marek Modrzecki przekazał sztanda-
ry w ręce Dyrektora ZSO w Rusinowie – Be-
aty Turek. Pani Dyrektor natomiast oddała 
sztandary w ręce przedstawicieli młodzieży.

Tytuł mówi sam za siebie. Niewątpliwie woda warunkuje życie 
istot żywych na naszej planecie. 

Choć może się wydawać, iż jest jej pod dostatkiem (morza i oceany), to 
tak naprawdę wody, która nadaje się do picia przez człowieka odczuwalne 
na świecie są niedobory. Istnieją rejony, które całymi miesiącami nie 
oglądają kropli deszczu. Wbrew pozorom Polska także stanowi strefę 
niedoborów wody słodkiej do spożycia. Wielkie aglomeracje miejskie 
pobierają wodę z rzek lecz jest ona mocno zanieczyszczona i konieczne 
jest jej kosztowne uzdatnianie. Mniejsze ośrodki, zwłaszcza gminy 
wiejskie, pobierają wodę z ujęć głębinowych. Mimo, że jest ona czysta 
pod względem bakteriologicznym, to najczęściej potrzeba usuwać z niej 
mętność oraz nadmiar związków żelaza i manganu. Właśnie w I, II i V klasie 

szkoły podstawowej omawiane są aktualnie aspekty dotyczące ochrony 
wody. Aby przybliżyć tę ważną tematykę, nauczyciele zorganizowali 
wycieczki dla tych klas na Stację Uzdatniania Wody w Rusinowie oraz 
na Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Grabowej. Młodzież była bardzo 
zaskoczona skomplikowaniem procesów oczyszczania wody, zarówno tej 
pobieranej z ujęć głębinowych, jak i ścieków. Najważniejsze jest jednak 
to, aby zrozumieli jak ważne jest oszczędzanie wody na każdym etapie jej 
użytkowania. Dotyczy to zwłaszcza tych zbliżających się okresów letnich. 
To właśnie to młode pokolenie powinno stać na straży oszczędzania 
wody i edukować nierozważnych czasem rodziców, kiedy wykorzystują 
wodę nie zgodnie z jej przeznaczeniem. Podlewanie trawników i klombów 
wodą przeznaczoną do spożycia dla ludzi i zwierząt, to marnotrawstwo 
środków finansowych podatników oraz zaburzenie prawidłowych dostaw 
wody do odbiorców. Szanujmy siebie i innych, a nasze otoczenie będzie 
przyjemne dla naszego codziennego życia. Zadbajmy o to, by nasze 
dzieci mogły też cieszyć się czystą wodą i czystym środowiskiem!

Uroczystości nadania imienia

Woda – źródło życia!
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Coroczne święto z okazji Dnia Mamy i Taty miało miejsce 
w Przedszkolu Publicznym w Wieniawie. Spotkanie 
przygotowały wszystkie dzieci uczęszczające do placówki 
pod kierunkiem pań. 

Na początku dyrektor Jadwiga Porczyńska powitała wszystkich 
zebranych i złożyła  okolicznościowe życzenia. Następnie 
wychowankowie  prezentowali swoje talenty śpiewając piosenki 
oraz recytując wiersze tematycznie związane ze świętem. 
Wszystko dla swoich rodziców.  Następnie dzieci wręczyły 
rodzicom własnoręcznie zrobione upominki oraz piękne laurki. 
Wielką atrakcją okazał się poczęstunek przygotowany przez 
rodziców w czasie którego dostojni goście oglądali prezentację 
multimedialną tematycznie związaną ze świętem Mam i Tatusiów 
wyświetlaną na telebimie. Panie: dyrektor Jadwiga Porczyńska 
i Magdalena Włodarczyk otrzymały kwiaty jako codzienne,, 
przedszkolne mamy”. Podziękowań, braw i pochwał tego dnia 
w przedszkolu nie brakowało. U wielu Rodziców zauważalne 
było szczęście malujące się na ich twarzach i wielokrotnie łzy 
wzruszenia. Impreza przebiegła w miłej atmosferze.

Dnia 11 czerwca 2014r. uczniowie klas najmłodszych Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wieniawie przy współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Przysusze wzięli udział w akcji „Jabłko – cytryna”. 

Pod okiem wychowawców i nauczycieli dzieci z ogromnym zainteresowaniem 
obserwowały pracę funkcjonariuszy na krajowej trasie numer 12.  Akcja 
polegała na tym, że policjant po sprawdzeniu prędkości zatrzymywał kierowców, 
a uczniowie za bezpieczną i prawidłową jazdę nagradzali jabłkiem, a cytryną 
częstowali tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. Dzieci zwracały 
kierującym uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i właściwe 
zachowanie się na drodze w rejonie szkół i przejść dla pieszych. W przypadku 
zachowania zgodnego z prawem, dzieci dziękowały kierowcom za bezpieczną 
jazdę i życzyły szerokiej drogi. Przeprowadzenie takiej akcji jest znakomitym 
sposobem szerzenia wśród dzieci zasad ruchu drogowego. Uczniowie  
poprzez to wydarzenie dowiedzieli się jak wygląda praca funkcjonariusza 
na służbie, zdobyli umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych, dostrzegli nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ze 
strony nierozważnych kierowców, a przede wszystkim zostali uświadomieni 
podjęciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szkoły z Niemiec Bau Bildungs 
Zentrum z Magdeburga podarowali dzieciom z Przedszkola 
Publicznego w Wieniawie własnoręcznie namalowane obrazy.

Przedstawiają one, znane dzieciom polskim i niemieckim, bajki: 
Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia,Trzej muzykanci z Bremy i Kot 
w butach. Wiedząc, że obie strony przyjaźni nie znają języka młodzież 
wymyśliła wspaniały sposób porozumienia się poprzez rysunki.   
Piękne, okazałych rozmiarów, kolorowe obrazy przyozdobiły korytarz 
Placówki i każdego dnia  przypominają naszych miłych sąsiadów.

Przyjaźń polsko-niemiecka pomiędzy młodzieżą, dziećmi, gronem 
pedagogicznym obu placówek  trwa od wielu lat. Dzieci z przedszkola 
wykonują i wysyłają  karty świąteczne, poznają kulturę, tradycję, 
obyczaje sąsiedniego kraju, a grono pedagogiczne komunikuje się 
poprzez stronę internetową. Wychowankowie z najstarszej grupy 6 
latków nauczyli się nawet kilku niemieckich słówek.

W najbliższym czasie przy współpracy społeczności Przedszkola 
Publicznego w Wieniawie i współpracowników ze środowiska lokalnego 
planowane jest zaproszenie uczniów wraz z opiekunami do Wieniawy. 
W 2015 roku  Placówka będzie obchodziła 60 lat swego istnienia. 
W długoletniej historii nigdy nie było współpracy międzynarodowej. 
Mamy nadzieję, że obecnie trwająca przyjaźń będzie długo 
kontynuowana i przyniesie wiele korzyści po obu stronach.

Święto w Przedszkolu

Niespodzianka od uczniów z Niemiec dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Wieniawie

Dzieci nagradzały kierowców
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Festiwale Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” 
odbywają się w Lipsku od 20 lat, ale jeszcze nigdy nie cieszyły się 
tak dużym zainteresowaniem twórców ludowych. 

W tegorocznej edycji, która odbyła się w niedzielę 18 maja, wzięła udział 
rekordowa liczba aż 360 wykonawców. Oprócz Adolfa Krzemińskiego 
w jury tegorocznego festiwalu zasiedli folklorystka Grażyna Wieczerzyńska 
i etnograf Stefan Rosiński. Wszyscy zgodnie podkreślali bardzo wysoki 
poziom artystyczny wszystkich wykonawców, a za najlepsze występy 
przyznali nagrody i wyróżnienia.  Wyróżnienia   otrzymali, m.in.  Ewa 
Białek i Władysława Adamczyk, Marian Kulkowski  z Gminnego Centrum 
Kultury w Wieniawie.  Na liście wyróżnionych znalazła  się  Kapela Jana 

Wochniaka . Furorę robił Zespół Folklorystyczny „Wieniawa, który został 
nagrodzony szczególnymi brawami za piękne zaprezentowane pieśni 
ludowe, oraz stroje ludowe.

W dniu 8 czerwca 20014r 31 zespołów śpiewaczych, 14 kapel ludowych, 
21 solistów śpiewaków i 10 solistów instrumentalistów uczestniczyło w XV 
Mazowieckim Przeglądzie Folkloru podczas 55. Dni Kolbergowskich 
w Przysusze. Gminę Wieniawa reprezentowali: Zespół Folklorystyczny 
Wieniawa, kapela Jana Wochniaka i kapela Kapeli Henryka Zawadzkiego.  
W kategorii kapel ludowych I nagrodę przyznano Kapeli Jana Wochniaka 
z Wieniawy, która pojedzie a ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Wieniawa folklorem stoi
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Wyróżniony w kategorii  instrumentalistów  Marian Kulkowski .



oGŁosZENiA

Dzisiaj przepis nawiązujący do kuchni francuskiej. Gorąco polecam. 
Nie jest to danie najtańsze, ale za to mina domowników po konsumpcji – 
bezcenna. Smacznego.

Łączny czasprzygotowania: około 30 min, Ilość porcji zpodanych składników: 
4, poziom trudności: łatwy.

Składniki: 60 dag schabu bez kości, 2 łyżki masła, kieliszek białego wytrawnego 
wina, szklanka śmietany 18 %, po łyżeczce posiekanych listków majeranku, 
tymianku i szałwii, 12 dag sera camembert (bez skórki), łyżka musztardy dijon, 
sól, pieprz, kilka gałązek natki pietruszki.

Sposób wykonania: Umyte i osuszone mięso pokroić w plastry, lekko rozbić 
tłuczkiem, posypać pieprzem. Na dużej patelni stopić masło, usmażyć steki, 
przełożyć na żaroodporny półmisek, trzymać w cieple, a na patelnię, wlać 
wino, dokładnie wymieszać (zeskrobując dno), wsypać zioła, zagotować, dodać 
musztardę, wlać śmietanę, wymieszać, dodać ser camembert, z którego wcześniej 
koniecznie usunęliśmy plesniową skórkę, doprawić do smaku, podgrzewać, aż 
się ser rozpuści, Przy wykończeniu dania można zastosować dwie techniki. 
Szybsza – polewamy usmażone wcześniej mięso i podajemy z zestawem 
sałat i młodymi ziemniakami, lub przekładamy mięso do sosu i dusimy aż do 
uzyskania rządanej miękkości. Następnie podajemy. Przed podaniem możemy 
udekorować danie  zieleniną. 

Anita Rejmer

Przysmaki Skowyrówki

Steki w sosie serowym

E-LEARNING NOWE MOŻLIWOŚCI

Zdrowo i bezpiecznie przeżyj swoje wakacje
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Nowy egzamin zawodowy
W dniach 16 i 17 czerwca 2014 roku 

odbył się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze egzamin pisemny 
i praktyczny z kwalifikacji T.11 „Planowanie 
i realizacja usług w recepcji” w zawodzie: 
technik hotelarstwa. 

Uczniowie pod koniec klasy II zdają egzamin 
z kwalifikacji T.11 „Planowanie i realizacja 
usług w recepcji” a w klasie 4 po pierwszym 
semestrze przystąpią do drugiej kwalifikacji 

T.12 „Obsługa gości w obiekcie świadczącym    
usługi hotelarskie”. Aby zdać egzamin należy 
uzyskać z części pisemnej minimum  50% 
punktów możliwych do uzyskania oraz 
z części praktycznej  minimum  75% punktów 
możliwych do uzyskania. Jeżeli uczeń zada obie 
kwalifikacje otrzyma dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe z zawodzie: technik 
hotelarstwa. Życzymy powodzenia.

Projekt „Multimedialne Centrum Edukacji 
Lokalnej” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 421 
Wdrażanie projektów współpracy Osi IV 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest 
realizowany na terenach dwóch województw, 
mazowieckiego i małopolskiego przez cztery 
współpracujące ze sobą Lokalne Grupy 
Działania. 

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój 
społeczności lokalnych poprzez doskonalenie 
umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz 
kompetencji społecznych i zawodowych. 
Głównym koordynatorem projektu jest 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki”, działająca na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin 
znajdujących się na południu województwa 
mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, 
Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.  Szczególny 
nacisk w tym projekcie został położony na 
wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania 
takich jak e-learning i e-book. Są to metody, 
które pozwalają uczestnikom zgłębiać wiedzę 
w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy 
tylko dostęp do komputera i Internetu. Daje to 
ogromne możliwości podnoszenia kwalifikacji 
osobom, które z różnych względów nie mogą 
uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki” przygotowała szereg 
szkoleń o różnorodnej tematyce, m.in. 
doskonalące kompetencje komputerowe 
i językowe, dzięki czemu każdy znajdzie 
coś dla siebie. Szkolenia e – learningowe są 
udostępnione uczestnikom bezpłatnie, nad 
każdym z nich opiekę sprawują trenerzy 
przygotowujący materiały i prowadzący 
szkolenia. Szczegóły dotyczące projektu, 
jego Partnerów oraz regulamin uczestnictwa 
i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć 
na stronie internetowej: www.multicel.
koronakrakowa.pl.

Wakacje to czas relaksu i zasłużonego 
odpoczynku. Rocznie w kraju i za granicą 
wypoczywa 18,6 mln Polaków. Wielu z nas 
pozostanie nad Bałtykiem lub wyjedzie 
w Tatry, inni nad Morze Śródziemne, a spora 
grupa wybierze dalekie egzotyczne podróże.

Rzadko zdajemy sobie sprawę z zagrożeń 
zdrowotnych jakie na nas czyhają.   Co zrobić, 
by z wakacyjnego wyjazdu przywieźć tylko 
pamiątki i cudowne wspomnienia?         

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Przysusze informuje,    że pierwszym 
krokiem do pełnego bezpieczeństwa są 
szczepienia ochronne. Przede wszystkim 
przeciwko tzw. żółtaczce pokarmowej (WZW 
typu A) i wszczepiennej (WZW typu B).  

Przed obydwoma rodzajami wirusa uodporni 
nas szczepionka skojarzona. Dzięki niej 
możemy być pewni, że przez długie lata 
nic nam nie grozi. A wyjazdy - te bliskie i te 
najbardziej egzotyczne - staną się tylko czystą 
przyjemnością.Przygotowując się do wyjazdu 
zwykle zapominamy o najważniejszym – 
naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. Wiele 
osób za wyjazdowe choroby uważa tylko 
malarię, dur brzuszny, tężec lub polio, nie 
przypuszczając nawet, jak łatwo jest zakazić 
się wirusami żółtaczki typu A lub B. Zagrożenia 
czyhają wszędzie. Wszędzie istnieje zagrożenie 
zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu 
A oraz B. Szczepienie przeciwko zapaleniom 
wątroby typu A i B powinno być priorytetem dla 

wszystkich wyjeżdżających za granicę oraz 
podróżujących po Polsce.

Życzymy Wszystkim mieszkańcom Powiatu 
pięknych, słonecznych i bezpiecznych wakacji 
z dala od Szkoły i Pracy.

Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze
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4 czerwca w Publicznym Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki w Przysusze odbył 
się dzień sportu.  W zmaganiach udział 
wzięły drużyny z klas pierwszych, dru-
gich i trzecich. 

Rozgrywki rozpoczęły się nietypową ale jak-
że skuteczną rozgrzewką - lekcją tańca na pły-
cie boiska. Do zumby, country przyłączyli się 
ochoczo inni uczniowie. Następnie rozpoczę-
ły się sportowe zmagania. Uczniowie mierzyli 

się w dziesięciu konkurencjach, m. in.: w torze 
przeszkód, toczeniu opony, skokach na ska-
kance, kozłowaniu piłki koszykowej, skokach 
w worku. Dodatkowym utrudnieniem zawodów 
były pytania dotyczące zdrowego trybu życia 
i prawidłowego odżywiania, na które członko-
wie drużyn musieli udzielić odpowiedzi. Du-
cha walki wzmacniał gorący doping pozosta-
łych widzów.. Na początek dziewczyny z II c 
przygotowały małą lekcje tańca. Dziewczyny 
swymi jakże świetnymi ruchami onieśmiela-
ły uczniów, zaś większą uwagę zwracali na 
siebie  tańczący chłopcy, którzy za grosz nie 
mieli wyczucia rytmu. Po kilkunastu minutach 
zaczęto oficjalnie konkurencję. Pierwsza ry-
walizacja to biegi na czas. Każdy z uczestni-
czących musiał dobiec do pachołka, obiec go, 
wrócić do miejsca startu i dotknąć rękę osoby, 
która miała wystartować jako następna. Z tym 
zadaniem najlepiej poradzili sobie uczniowie 
klas II. Były także skoki w workach, toczenie 
opony i do tego dołączano biegi. Widzowie 
umacniali ducha walki oklaskami i wołaniem 

imienia zawodnika. Grupa, która najlepiej po-
radziła sobie z każdym zadaniem reprezen-
towała klasy II. Dobry początek w tym przy-
padku to podstawa. Komentatorami naszych 
„igrzysk” byli Pan Marcin Fidos i Pani Boże-
na Adamczyk, nie zabrakło dowcipów, śmiesz-
nych kwestii i humoru z ich strony. Pogoda na 
szczęście dopisała, promienie słoneczne lek-
ko przebijały przez chmury i ciepło grzało nas 
wszystkich. Prawdziwy ogień wywołały emo-
cje podczas konkursów. Każdy uczeń kibico-
wał swojemu rocznikowi, podnosił ducha walki, 
ale przede wszystkim dobrze się bawił i świę-
tował dzień dziecka. Nauczycielom też zrobi-
ło się weselej, gdy widzieli niezwykłe talen-
ty uczniów uczestniczących. Zwycięstwo wy-
walczyli reprezentanci klas drugich, na drugim 
miejscu uplasowali się uczniowie z klas trze-
cich. Wszyscy doskonale się bawili i z niecier-
pliwością czekają na kolejny Dzień Sportu Taki 
dzień jest niestety tylko raz w roku.

Katarzyna Fidos, Julia Bednarska

W dniu 21 czerwca 2014 na Toporni, 
z udziałem ok. 120 uczestników, odbył 
się Rodzinny Piknik Rowerowy, którego 
organizatorem był Ośrodek Wypoczynkowy 
„KROKODYL” oraz BGŻ S.A. Oddział 
w Przysusze przy wsparciu Nieformalnej 
Grupy Rowerowej „Dwa Koła”. 

Celem pikniku było propagowanie jazdy 
rowerem jako aktywnej formy wypoczynku 
w gronie rodzinnym oraz  poznanie walorów 
turystycznych okolic Przysuchy. Uczestnicy  rajdu 
rowerowego do wyboru mieli 2 trasy: krótsza 
po terenie Nadleśnictwa Przysucha - ok. 20 
km i dłuższa ok. 50 km po terenie Powiatu.  

Obie cieszyły się dużym powodzeniem.  
Podczas imprezy funkcjonariusze  Komendy 
Powiatowej Policji w Przysusze znakowali 
i rejestrowali rowery dla wszystkich chętnych.  
W trakcie rejestracji każdy  uczestnik rajdu 
otrzymał rowerowy upominek od Banku oraz 
napoje od sponsora imprezy - firma PIERROT 
z Wawrzyszowa.  Po trudach trasy wszyscy 
uczestnicy odpoczywali przy posiłku grillowym 
i dźwiękach  muzyki. Wszystkim uczestnikom 
Rodzinnego Pikniku Rowerowego, partnerom 
imprezy oraz sponsorowi  składam serdeczne 
podziękowania za aktywne włączenie się w event, 
propagowanie zasad ruchu drogowego wśród 

dzieci i młodzieży oraz stworzenie  warunków 
do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin.

 Agnieszka Ciecierska

22 czerwca 2014 r. w Wistce rozpoczął się 
Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Przysuskiego. Rozgrywki planowane są na 
5 kolejnych tygodni. 

W turnieju występują drużyny z Wistki, 
Krajowa, Janikowa, Glińca, Skrzyńska oraz 
Dębin. W czasie ostatniej kolejki padły 
następujące wyniki: Dębiny – Skrzyńsko 4:1 

zwyciężyły Dębiny, w meczu Janików – Gliniec 
zwycięstwo odnieśli piłkarze Janikowa 2:0, 
ostatnie spotkanie Wistka – Krajów zakończyło 
się wynikiem 3:0 dla Wistki. Spotkania trwają 
po 45 minut i są rozgrywane w bardzo 
licznym udziałem publiczności, która dzięki 
organizatorom Kamilowi Jędrzejczakowi 
i Jerzemu Włodarczykowi może przeżywać 

emocje piłkarskie na żywo, a nie tylko 
w telewizji z okazj mundialu. Następna kolejka 
już 6 lipca w Wistce. Turniej zakończy się 
po 5 kolejkach 20 lipca. Więcej informacji 
w internecie pod adresem: http://ligaprzysucha.
jimdo.com/, i na facebooku.

J.B.

Dnia 1 czerwca 2014 roku z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowano na Powiatowej Krytej 
Pływalni w Przysusze mnóstwo atrakcji dla 
dzieci. 

W godzinach od 10.00 do 19.00 dzieci 
i młodzież do 16 roku życia korzystała z pływalni 
i kręgielni bezpłatnie. Na Pływalni w Rodzinnych 
Zawodach Pływackich na dystansie 50m stylem 
dowolnym w dwóch kategoriach miejsca 
odpowiednio zajęli: Kategoria do lat 12; I miejsce 
– Katarzyna Nowosielska z tatą, II miejsce – Jan 
Kosterna z tatą, III miejsce – Bartłomiej Plaskota 
z tatą. W Kategorii do lat 16: I miejsce – Sandra 
Kuś z bratem, II miejsce – Karolina Siwiec z tatą. 
Odbyły się również Mistrzostwa w Zjeździe Rurą 
na czas, Wyścig Marynarzy, Szybcy i Wściekli 
oraz Poławiacze Skarbów, które cieszyły się 
dużym powodzeniem. Zwycięzcy otrzymali 

medale, dyplomy i upominki. Dodatkowo wszyscy 
zwycięzcy otrzymali karnety na pływalnię. Na 
kręgielni odbył się Turniej Rodzinny. Wzięło 
w nim udział 20 drużyn rodzinnych. Na podium 
uplasowały się odpowiednio rodziny: I miejsce 
– Damian Kądziela z tatą, II miejsce – Hubert 
Wójcicki z mamą, III miejsce – Julia Kądziela 
z mamą. Najlepsze 3 zespoły otrzymały karnety 
na grę w kręgle. Na kręgielni Powiatowego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze odbył 
się ponadto pokaz Lego Robotyki - firma AR 
Sport - Arkadiusz Ziółkowski, można było 
spróbować sił w Turnieju Darta oraz sprawdzić się 
na konsoli XBOX Kinect – udostępnionej przez 
firmę SEDAN - Małgorzata Matyjanek. Na basen 
przybyli strażacy i policjanci z Przysuchy, którzy 
zaprezentowała sprzęt policyjny i wyposażenie 
strażackich wozów bojowych.  Odbył się 

również pokaz KARATE Radomskiego Klubu 
Sportowego OYAMA. Dzieci wraz z rodzicami 
korzystali również z przejażdżek konnych na 
koniach ze Stadniny Koni Fryszerka p. Jerzego 
Borkowskiego. 

Dzień Sportu

Rodzinny Piknik Rowerowy

Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Przysuskiego zainaugurował swoje rozgrywki

Dzień Dziecka na basenie

Wręczenie nagród i wyróżnień było miłym 
zakończeniem Dnia Sportu.

Zwycięzcy jednej z konkurencji rozgrywanej 
podczas Dnia Dziecka na basenie.



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

uRoCZYsTośCi Z okAZji 60-LECiA LiCEuM oGÓLNoksZTAŁCąCEGo
i 10-LECiA NAdANiA iMiENiA jANA PAwŁA ii

W imieniu społeczności powiatu upominek wręczył starosta Marian Niemirski.

Pani Dyrektor Dorota Sokołowska zwróciła się do społeczności szkoły z budzącymi 
emocje, pięknymi słowami.

Koncert fantastycznie przygotowany i zaprezentowany przez artystów - uczniów 
i absolwentów szkoły.

Po przeniesieniu uroczystości do szkoły modlitwę poprowadził ks. kanonik 
Stanisław Traczyński.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przed szkołą.

Sensację wywołało pojawienie się Aniołka -  Gabrysi Kokosińskiej.

 Ksiądz dziekan Andrzej Szewczyk przekazał z okazji jubileuszu portret Matki 
Boskiej Staroskrzyńskiej.

Przedstawiciele władz Mazowsza wręczyli pamiątkowe dyplomy pracownikom szkoły.


