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Europowiat przysuski
starosta Marian Niemirski odbiera

od wiceministra Gospodarki
honorowy tytuł na gali w warszawie.
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Na temat Powstania Warszawskiego, które 
pomiędzy 1 sierpnia, a 2 października 1944 r., 
przez 63 dni wstrząsnęło Polską i Polakami 
napisano i powiedziano już bardzo wiele. Tak, 
jak przy okazji każdego wielkiego wydarzenia 
zdążyliśmy się w Polsce głęboko poróżnić. 
Powstanie oceniamy albo jako przykład 
bezgranicznego bohaterstwa i wielkiego 
patriotyzmu mieszkańców Warszawy w ostatnim 
akcie beznadziejnej walki o wolność Polski po II 
wojnie światowej, albo też jako zbrodnię 
przeciwko narodowi polskiemu, w wyniku której 
straciło życie ponad 200 tysięcy mieszkańców 
Warszawy, zniszczone zostało miasto – stolica 
Polski razem ze swoją – naszą historią, kulturą, 
zabytkami i misją bycia centrum Polski. Nie będę 
dzisiaj zabierał głosu w toczącej się od lat dyskusji 
na temat powstania. Nie jestem też w stanie 
rozstrzygać, kto w sporze o sens wywoływania 
powstania w Warszawie ma rację. Czy można 
dzisiaj przypuszczać, że dowódcy Armii Krajowej 
i Rządu Polskiego w Londynie mogli chociażby 
w najogólniejszych zarysach przypuszczać, że 
zrealizuje się ciąg zdarzeń prowadzących do 
upadku powstania ? Nie sposób nie przypomnieć 
o postępującej w błyskawicznym tempie ze 
wschodu Armii Czerwonej, która zastępowała 
okupację niemiecką rządami sowieckich organów 
nacisku i terroru. Nie wolno nie brać pod uwagę 
widoku tysięcy żołnierzy niemieckiego 
Wehrmachtu ewakuowanych z frontu 
wschodniego przez Warszawę – żołnierzy 
naznaczonych już piętnem zbliżającej się 
nieuchronnie klęski Niemiec. Widok tysięcy 
rannych, zaniedbanych, złamanych klęską 
Niemców musiał budzić nadzieję mieszkańców 
i największej na świecie armii partyzanckiej. Nie 
wolno nie pamiętać o tym, że siły Armii Krajowej 
skoncentrowanej w Warszawie przekraczały 40 
tysięcy żołnierzy. Dokonując oceny musimy 
pamiętać o nienawiści do Niemców, która 
budowała się przez pięć strasznych lat okupacji. 
Mieszkańcy Warszawy przez ten czas przeszli 
przez piekło bombardowań września 1939 r., 
wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, 
katownie Szucha i Pawiaka, egzekucje w Palmirach, 
masowe rozstrzeliwanie zakładników, tragedię 
holocaustu, w którą nie uwierzyli sojusznicy, 
nawet po dostarczeniu im niezbitych dowodów 
przez niezapomnianego Jana Karskiego – kuriera 
z Warszawy. Mieli w pamięci bohaterstwo 
powstańców z getta, którzy przez blisko trzy 
tygodnie stawiali opór wielokrotnie silniejszemu 

nieprzyjacielowi. Należy również brać pod uwagę 
fakt, iż w przededniu powstania w Warszawie 
działało ponad 40 tys. zaprzysiężonych żołnierzy 
AK, oprócz nich działało kilka tysięcy partyzantów 
z innych ugrupowań bojowych, w tym z Batalionów 
Chłopskich i Gwardii Ludowej. W warstwie 
politycznej powstańcy mieli odebrać miasto 
Niemcom i stworzyć warunki do wyjścia 
z konspiracji legalnym, kontynuującym tradycje 
Polski przedwrześniowej, władzom powiązanym 
z rządem polskim w Londynie. W opinii wielu 
polityków tego obozu była to jedyna szansa na 
uratowanie niepodległości Polski i zapewnienie 
warunków do życia w wolności narodowi 
polskiemu po wojnie. Dzisiaj znając motywacje 
Stalina i komunistów, a także praktykę 
funkcjonowania koalicji antyhitlerowskiej wiemy, 
że były to mrzonki. Los Polski nie był stanowiony 
w Warszawie, jak łudzili się autorzy powstania, 
ale,daleko poza nią w Teheranie i Jałcie, 
a przypieczętowany został na ostatniej 
z konferencji tzw.: „Wielkiej Trójki” w Poczdamie, 
już po wojnie. I to na tych konferencjach, a nie 
w Warszawie objętej ogniem powstania 
zdecydowano o utracie wolności przez nasz kraj. 
Mieliśmy wygrać wojnę, jako członek koalicji, ale 
przegrać przyszłość, jako naród w niewoli, wbrew 
sobie włączony do sowieckiej strefy wpływów. 
Czy powstanie musiało wybuchnąć ? Być może 
nie. Pozwolę sobie w tym miejscu na 
opowiedzenie Państwu pewnej historii z tamtego 
czasu. Trwa ona dość krótko zaczyna się od 
wybuchu powstania 1 sierpnia 1944 r. Człowiek, 
którego chcę Państwu przypomnieć nazywał się 
Wojciech Zalewski. W sierpniu 1944 r. nie wahał 
się ani chwili. Na ochotnika przystąpił do walk 
w powstaniu warszawskim. Trafił do I Obwodu 
Radwan, w Śródmieściu. Został przydzielony do 
grupy szturmowej kapitana Lecha Grzybowskiego 
„Grzesia”. W oddziale wyznaczono mu funkcję 
łącznika. Pod ostrzałem wroga znanymi tylko 
sobie zaułkami stolicy utrzymywał łączność 
między oddziałami powstańców i przenosił 
meldunki. Ale nie tylko. Orzeł Biały, czyli Wojtek, 
w drugim dniu walk oddał polskim żołnierzom 
nieocenione usługi. Udało mu się przedrzeć przez 
linie niemieckie na teren silnie obsadzonego 
przez nich Dworca Głównego. Po trzech 
godzinach obserwacji powrócił z meldunkiem 
zawierającym pełną informację o sile oddziału 
hitlerowców, uzbrojeniu, jakie posiadają, i innych 
szczegółach. A 15 sierpnia Wojtek uratował swój 
pluton. Sobie tylko znanymi przejściami 
wyprowadził z okrążenia cały oddział kapitana 
Grzybowskiego. O naszym bohaterze zrobiło się 
głośno w powstańczych szeregach, a przełożeni 
zgłosili „Orła Białego” do odznaczenia Krzyżem 
Walecznych. Niestety, tydzień później, gdy 
w rejonie ulic Grzybowskiej i Ciepłej toczyły się 
zacięte walki, Wojtek biegł z meldunkiem od 
swojego dowódcy. Został trafiony kulą 
niemieckiego snajpera. Armia Krajowa nie zdążyła 
uhonorować naszego bohatera. Został 
pochowany na podwórzu domu przy ul. Ceglanej. 
Pod ogniem Niemców jego ciało wynosił na 
rękach jeden z kolegów, z oddziału. Wojciech 
Zalewski ps. „Orzeł Biały” został pochowany 
w mogile na podwórku przy ul. Ceglanej 3. 
Powstańczy pogrzeb młodego bohatera odbył 
się z wszelkimi honorami. Ceremonię poprowadził 
ksiądz major Władysław Zbłowski „Struś”, 

a żołnierze i oficerowie z powstańczych szeregów 
oddali naszemu bohaterowi hołd. Powiecie 
Państwo, że to zwykła historia jednego z tysięcy 
żołnierzy, którzy zapłacili w powstaniu cenę życia 
za swoje marzenie o wolnej Polsce. Może i byłaby 
to rzeczywiście zwykła historia, jedna z tysięcy 
podobnych, gdyby nie fakt, że Wojciech Zalewski 
w chwili śmierci miał 11 lat i nie przeżył jeszcze 
nawet swojego dzieciństwa. Takich, jak on było 
więcej. Przywołam jeszcze pamięć Witolda 
Modelskiego, który w czasie Powstania nie miał 
jeszcze ukończonych 12 lat. Jego rodzice zginęli 
pierwszego dnia Powstania, zasypani podczas 
bombardowania. Chłopak był sam, bez domu 
i rodziny. Do oddziału przyszedł z własnym 
karabinem. No i co mieli z nim zrobić żołnierze 
oddziału? – Przyjęli go. Okazało się, że chłopak 
jest niesamowicie dzielny. Wkrótce awansował 
na kaprala, stając się tym samym najmłodszym 
podoficerem Powstania. 23 sierpnia został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Poległ 20 
września na Wybrzeżu Czerniakowskim. Używał 
pseudonimu „Warszawiak”. Innym, niesłychanie 
dzielnym żołnierzem Powstania był 14-to letni 
Jerzy Bartnik, używający pseudonimu „Magik”. 
„Magik” również dosłużył się stopnia kaprala, ale 
odznaczony został Orderem Virtuti Militari, 
przyznawany za wyjątkowe bohaterstwo. „Magik” 
przeżył wojnę, zmarł 13 grudnia 2011 r. 
Najmłodszym żołnierzem Powstania 
Warszawskiego był 8-letni „Kędziorek” – łącznik 
w Śródmieściu. Była też 8-mio letnia dziewczynka 
Różyczka Goździewska, sanitariuszka w szpitalu 
na ulicy Moniuszki 11. Dzięki poświęceniu tego 
dziecka wiele osób przeżyło Powstanie. Oceniając 
Powstanie Warszawskie, pamiętajmy o ofierze, 
jaką składali najwięksi jego bohaterowie w imię 
swoich marzeń i ideałów, w które szczerze i bez 
jakiejkolwiek obłudy wierzyli. Zanim w naszej 
skłonności do szybkiej budowy ocen potępimy 
Armię Krajową za doprowadzenie do powstania 
weźmy pod uwagę opinie powstańców, którzy 
nawet dzisiaj, po 70 już latach mówią o tamtych 
dniach z ogromnym wzruszeniem i podkreślają, 
że walcząc w powstaniu stali się dumnymi ludźmi 
i z ta dumą żyją do dzisiaj. Wtedy wiedzieli, że 
rzucili na szalę wojny swoje życia – dla Polski 
i dla nas Polaków. Nie zapominajmy o ogromnej 
ofierze krwi złożonej przez cywilną ludność 
Warszawy, która powstanie poparła  i która 
udzieliła AK ogromnego wsparcia .Adolf Hitler 
na wiadomość o Powstaniu, początkowo wydał 
rozkaz zabicia wszystkich mieszkańców 
Warszawy i spalenia wszystkich domów, 
znajdujących się w Warszawie. Wojsko niemieckie 
zaczęło realizować ten rozkaz na Woli, gdzie szli 
od domu do domu i zabijali wszystkich, którzy 
wpadli im w ręce, łącznie ponad 60 000 ludzi, 
a domy podpalali. Taka była cena za 
bezprzykładne męstwo i poświęcenie 
Warszawiaków. Nie lekceważmy woli dwustu 
tysięcy ofiar niemieckiego bestialstwa, woli która 
ponad śmierć, cierpienie, rany i ból postawiła 
PATRIOTYZM. Kończąc, proszę Państwa, 
żebyśmy 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 17.00 
powstali i zamilkli na 1 minutę i oddali hołd 
naszym bohaterom i naszej bohaterskiej stolicy. 
Od 70 lat bez względu na osobiste oceny to jest 
część naszego polskiego dziedzictwa 
i powinniśmy o nim pamiętać.

Jarosław Bednarski

Żołnierz AK przenosi ciało poległego 
Wojtka Zalewskiego.

70 lat po tragedii WarszaWy
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W piątek 4 lipca w Ministerstwie 
Gospodarki Starosta Przysuski Marian 
Niemirski odebrał z rąk Wiceministra 
Gospodarki Jerzego  Pietrewicza oraz 
Prezesa Fundacji Gospodarczej Euro-
Partner Pawła Przybysławskiego Nagrodę 
Gospodarczą Euro-Powiat podczas II 
Ogólnopolskiego Plebiscytu Euro-Partner 
Euro-Gmina Euro-Powiat. 

Powyższa nagroda przyznawana jest na 
podstawie oceny Kapituły, w  skład której 
wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, przedstawiciele administracji 
rządowej, ekonomiści, przedstawiciele mediów 
i patronów plebiscytu. Nagrodę otrzymują 
podmioty, które uznawane są za wzorowo 
zarządzane i należą do godnych zaufania. 
Certyfikat nadaje się jako potwierdzenie, 
że Powiat przysuski spełnia wymagania 
najlepszych Powiatów Unii Europejskiej. 
Z roku na rok polskie firmy, gminy ,miasta 
i powiaty coraz bardziej zbliżają się do swoich 
europejskich odpowiedników pod względem 

infrastruktury, komfortu życia 
mieszkańców, aktywności 
władz lokalnych, rozwoju 
i przedsiębiorczości. Widoczne 
są postępy, które wciąż trwają 
i stale zmieniają się  na 
lepsze. Dlatego główną ideą 
plebiscytu jest nagrodzenie 
tych firm i samorządów, które 
wybijają się ponad innych. 
W tym roku certyfikat trafił 
do powiatu przysuskiego. 
Nagrodzone samorządy  jak 
żadne inne potrafią zadbać 
o mieszkańców, są przyjazne 
wobec firm i instytucji 
działających na swoim terenie,  
skutecznie tworzą warunki zachęcające nie 
tylko inwestorów, ale również wszystkich 
mieszkańców do funkcjonowania właśnie tutaj. 
II edycja plebiscytu została zorganizowana 
pod honorowym patronatem Ministra 
Gospodarki, Wiceprezesa Rady Ministrów 

Janusza Piechocińskiego oraz marszałków 
i wojewodów naszego kraju. Starosta Marian 
Niemirski otrzymał od Wicepremiera, Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego list 
gratulacyjny, który prezentujemy poniżej.

Marta Zbrowska

Szanowny Panie Starosto.

Z przyjemnością objąłem patronatem honorowym II Ogólnopolski Plebiscyt Euro-Gmina, Euro-Powiat, 
Euro-Partner, którego celem jest promocja najlepszych jednostek samorządowych. Przyznanie tytułu 
i statuetki jest wynikiem oceny wypracowanych osiągnięć przez miasta, gminy i starostwa powiatowe 
w wielu dziedzinach.

4 lipca 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz wręczył Staroście 
Przysuskiemu Marianowi Niemirskiemu Nagrodę Gospodarczą Euro-Powiat. Statuetka dla Waszego 
Powiatu jest uroczystym zwieńczeniem ogromu pracy Starostwa, władz administracyjnych Powiatu, ale 
także mieszkańców. Wspólna praca, zaangażowanie i determinacja sprawiły, że budowanie przyszłości 
i spełnianie aspiracji społeczności stało się realnym i osiągalnym celem. To właśnie Wasz rejon został 
wyróżniony za podążanie drogą europejskich norm m. in. w dziedzinie infrastruktury, oświaty, turystyki 
oraz rozwoju kulturalno – społecznego. Starostwo Powiatowe w Przysusze udowodniło, że potrafi 
skutecznie zadbać o swoich mieszkańców, a także tworzyć warunki przyjazne inwestorom.

Ministerstwo Gospodarki tworzy przyjazne otoczenie dla przedsiębiorców działających w naszym 
kraju. Na arenie międzynarodowej budujemy także wizerunek Polski jako atrakcyjnego miejsca do 
inwestowania. Powiat Przysuski możemy traktować jako polską wizytówkę w Europie oraz wyznacznik 
samorządności, rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości.

Gratuluję tegorocznym laureatom oraz życzę dalszych sukcesów.

      Wicepremier, Minister Gospodarki
       Janusz Piechociński.

Powiat Przysuski nagrodzony 
w Ministerstwie Gospodarki

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 3

Starosta Przysuski odbiera honorowe wyróżnienie z rąk Wiceministra Gospodarki.

Wicepremier, 
Minister Gosopdarski
Janusz Piechociński

W służbie publicznej wartością jest działanie na rzecz człowieka mówił Marian Niemirski 
dziękując za wyróżnienie.

Statuetka i dyplom dla powiatu.
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Zazwyczaj nie komentuję wypowiedzi 
publicznych gospodarzy gmin, ponieważ są 
one przemyślane i logiczne, a także dlatego, że 
szczególnie wysoko cenię sobie Panów Wójtów 
i Pana Burmistrza. Jednak po udzieleniu wywiadu 
do 3 – go numeru Kuriera Ziemi Przysuskiej, 
przez Pana Burmistrza Gminy i Miasta czuję 
się wywołany do tablicy i pozwalam sobie na 
skromną polemikę. Z kilkoma przedstawionymi 
w wywiadzie tezami zgodzić się w żaden sposób 
nie mogę i proszę również Państwa Czytelników 
o zwrócenie na nie uwagi. Kwestia pierwsza, 
która szczególnie mnie dotyka i nie ukrywam, że 
głęboka porusza. Pan Burmistrz jest uprzejmy 
stwierdzić: „To dobrze, że na naszym skromnym, 
lokalnym rynku wydawniczym pojawia się 
pluralizm – kierunek zakładający poszanowanie 
i uznanie równości poglądów. Przecież to nie 
jest tak, że jedno wydawnictwo, a mam tu na 
myśli konkretnie miesięcznik „Ziemia Przysuska”, 
posiada wyłączność na „prawdę objawioną”. Bo 
tak nie jest.” Rzeczywiście tak nie jest. Według 
mojej wiedzy źródłem prawdy objawionej jest 
w naszym kręgu cywilizacyjnym wyłącznie Pismo 
Święte i to traktuję w kategoriach dogmatu, więc 
dyskutować o tym z nikim nie mogę, bo to kwestia 
wiary, a nie wiedzy. Żaden tekst, żadnego autora, 
nie może być źródłem prawdy objawionej oprócz 
Biblii, która jest Słowem natchnionym przez Boga. 
Uważam, i piszę to z głębokim wewnętrznym 
przekonaniem, że prawda ludziom się należy, 
mam zresztą prośbę, jeśli w którymkolwiek 
z 30 wydanych numerów „Ziemi Przysuskiej” 
pojawiła się nieprawda, proszę o jej wytknięcie, 
bezwzględnie zamieszczę sprostowanie informacji 
nieprawdziwej i wyjaśnienie okoliczności 
pojawienia się informacji niezgodnych z prawdą. 
Pluralizm jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, 
a konkurencja, będąca jego konsekwencją, 
w systemie rynkowym – podstawą rozwoju 
i postępu.  Szkoda tylko, ze jest ona dopuszczana 
tylko w niektórych sytuacjach, wygodnych, a w 
innych – nie. Ja osobiście cieszę się z powstania 
i funkcjonowania Kuriera Ziemi Przysuskiej 
i życzę, aby znalazł sobie jak najlepsze miejsce 
sercach Czytelników. Równość poglądów 
już może podlegać dyskusji zwłaszcza kiedy 
poglądy opierające się na prawdzie spotykają 

się z bzdurami, żeby nie użyć ostrzejszych 
sformułowań. Przytoczę przykład – Mikołaj 
Kopernik twierdził, ze ziemia jest okrągła, 
a jego adwersarze, że płaska, zgodnie zresztą 
z ówczesnym stanem wiedzy. Czy ich poglądy 
można traktować na równi ? Od tak zwanej 
równości poglądów ważniejsza chyba jest racja, 
która kształtuje się zawsze w oparciu o rozum. 
W każdej dyskusji, która jest starciem poglądów 
rację się ma, albo nie. Chociaż z drugiej strony 
przyznać należy rację takiej tezie, bo tak samo, 
jak mędrzec ma prawo do głoszenia mądrości, 
tak człowiek pozbawiony mądrości ma prawo 
do głoszenia swojego zdania, choć jest ono 
odległe od rozumu, ale prawo ma. Raczej więc 
należały powiedzieć, że jest równość w głoszeniu 
poglądów, ale nie równość poglądów, bo taka, 
w moim przekonaniu nie występuje. W następnym 
zdaniu wywiadu Pan Burmistrz zauważa, że: 
„Życie pokazało, a na swoich łamach pokazał 
to właśnie „Kurier Ziemi Przysuskiej”, że są dwa 
oblicza „prawdy”. Tak twierdzić przedstawicielowi 
elity lokalnej nie wolno. Arystoteles ponad 2300 lat 
temu zdefiniował prawdę w następujący sposób: 
„Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, 
jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, 
a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.” 
Gdybyśmy jednak szukali definicji w kręgach 
naszej kultury chrześcijańskiej, piękny opis tego 
pojęcia znajdziemy u św. Tomasza z Akwinu, który 
prezentował je na trzech poziomach:  1. Prawdą 
jest to, co jest. 2. Prawda zachodzi wówczas, 
jeżeli to co jest w naszym intelekcie jest zgodne 
z rzeczywistością. 3. Wszystko co wskazuje na 
prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej.” Gdzie 
tu miejsca na jakieś oblicza ? Jeżeli można 
dopuścić drugie oblicze prawdy to czemu nie 
trzecie, czwarte i tak dalej ? Jaką rzeczywistość 
będziemy budować w oparciu o taką logikę 
i etykę?  Przypisywanie prawdzie podwójnego 
oblicza jest przeniesieniem nieakceptowalnego 
relatywizmu na poziom życia publicznego. Jakie 
wartości w myśl takiego podejścia do prawdy 
przypiszemy np. publicznym zobowiązaniom, 
chętnie składanym, a później nie realizowanym. 
To dlatego prawda stała się w życiu publicznym 
wyłącznie obiektem gry, a nie metodą działania. 
Dzięki analizie tekstu wywiadu, łatwiej mi jest 

zrozumieć zawarte w pierwszej części wywiadu 
zarzuty dotyczące powstawania naszego pisma 
i współpracy przy jego tworzeniu. To jest, jak 
rozumiem to drugie oblicze prawdy, które 
warto na łamach Kuriera Ziemi Przysuskiej 
prezentować w imię pluralistycznego podejścia 
do informacji. O zapraszaniu, bądź nie do 
wspólnego wydawania gazety nie pamiętano, 
gdy powstawał „Informator Przysuchy”. Być 
może to byłaby zbrodnia na pluralizmie 
prasowym, gdyby to jedno pismo ukazywało 
się w powiecie pod tytułem „Informator Powiatu 
Przysuskiego” lub każdym innym uzgodnionym 
tytułem. Informator był pierwszy i jego wydawca 
i właściciel, czyli Gmina i Miasto Przysucha nie 
widziała potrzeby współpracy, a teraz zarzuca 
powiatowi to samo. Powiat rzeczywiście nie 
wystosował zaproszenia do Gminy i Miasta, 
jednak nigdy „Ziemia Przysuska” nie odmówiła 
publikacji materiałów z gminy i dotyczących gminy, 
przeciwnie – w każdym numerze zapraszamy do 
współpracy osoby mające coś do powiedzenia 
i pragnące na naszych łamach prezentować swoje 
poglądy. Gwoli jedynego oblicza prawdy, jakie 
znam, przyznaję, że jeden raz nie opublikowałem 
tekstu nadesłanego przez naszego czytelnika                
– p. Edwarda Pawlika. Stało się tak wyłącznie 
dlatego, że otrzymałem go w momencie 
zamknięcia numeru i nie mogłem wycofać gazety 
z druku, żeby otrzymany tekst publikować. Trafił 
on do czytelników opublikowany w Informatorze 
Przysuchy. Moją winą był brak kontaktu z p. 
Pawlikiem, i złożenie stosownego wyjaśnienia, co 
niniejszym robię i za co Pana Edwarda Pawlika 
przepraszam. Nie zdarzyło się do tej pory jednak 
otrzymać z gminy żadnego materiału do publikacji, 
chociaż zawsze staram się życzliwie podchodzić 
do tematów dla mieszkańców ważnych. Cieszę się 
natomiast z faktu, że po 30 miesiącach wydawania 
pisma o zasięgu powiatowym, Gmina i Miasto 
Przysucha zdecydowała się rozpowszechniać 
informacje o swoich dokonaniach i sukcesach na 
forum całego powiatu przysuskiego. Nie rozumiem 
trochę dlaczego przez wydawnictwo powstające 
w Klwowie, a nie w Przysusze. Ale to już nie mój 
problem. 

Jarosław Bednarski

Pomimo wywieszenia w szkołach ponadgim-
nazjalnych list przyjętych do klas pierwszych, 
osoby, które z rożnych przyczyn nie zdążyły zło-
żyć dokumentów, lub jeszcze nie podjęły decyzji 
o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, lub pragną 
zmienić wcześniej podjęte decyzje mogą w okre-
sie wakacji skorzystać z bogatej oferty eduka-
cyjnej przygotowanej przez szkoły prowadzone 
przez powiat przysuski. Zespół Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze przyjął do klas I 165 
kandydatów do 5 klas Liceum Ogólnokształcące-
go i 1 klasy Technikum Informatycznego. Szkoła 
posiada wolne miejsca w klasach pierwszych dla 
chętnych. Więcej informacji pod numerem telefo-
ny 48 675 2570. Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika 
Skowyry przyjął łącznie 189 uczniów do klas I w 
roku szkolnym 2014/2015. Od 1 września w szko-
le rozpocznie funkcjonowanie 5 oddziałów tech-
nikum, 2 oddziały szkoły zawodowej i 1 oddział 
bezpłatnego liceum zaocznego dla dorosłych. 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach 
technikum o różnych specjalnościach i klasach 
zawdowych. Zainteresowanych prosi się o kon-
takt pod nr telefonu 48 675 2463. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowe-
go im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach przy-
jął 65 uczniów do trzech klas pierwszych. Od 1 
września naukę rozpoczną uczniowie w 2 pierw-
szych klasach Liceum Kadetów RP oraz w 1 kla-
sie Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła dyspo-
nuje jeszcze miejscami dla chętnych we wszyst-
kich 3 nowych oddziałach i zaprasza chętnych. 
Informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 48 671 6019. Naboru do klasy pierwszej na 
rok szkolny 2014/2015 nie udało się przeprowa-
dzić w Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława 
Staszica w Borkowicach ze względu na brak kan-
dydatów do klasy I. Muszę przyznać, że wyniki 
naboru do klas I na nowy rok szkolny są satys-
fakcjonujące, szczególnie w szkołach ponadgim-

nazjalnych w Przysusze. Cieszy fakt odbicia się 
od problemów szkoły w Lipinach, Stan ten osią-
gnięty został pracą i wysiłkiem całego lipińskie-
go środowiska oświatowego. Nie ukrywam swo-
jego głębokiego zaniepokojenia zaistniałą sytu-
acją w ZSR Borkowice. Budzi ona coraz więk-
sze obawy związane z przyszłością. To wielka 
szkoda, ze oferta szkoły o tak bogatej przeszło-
ści i tak zasłużonej dla naszej społeczności,  lo-
kowana w edukację rolników nie znajduje uzna-
nia w społeczności lokalnej już drugi rok z rzę-
du. Jedno jest pewne – powiat dotrzyma swoich 
wszystkich zobowiązań wobec uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły. Każdy, kto rozpoczął na-
ukę w Zespole Szkół Rolniczych w Borkowicach 
będzie miał warunki do jej ukończenia w normal-
nym, zgodnym z przepisami prawa oświatowego 
trybie – Mówi starosta Marian Niemirski.

Jarosław Bednarski

Wywołany do tablicy

Jeszcze masz możliwość wyboru

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA4
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W niedzielę 29 czerwca Lokalne Sto-
warzyszenie Kobiet z siedzibą w Skrzyn-
nie zorganizowało PIKNIK RODZINNY 
w Skrzynnie. 

Uroczystości  rozpoczęły się polową Mszą 
Świętą o godz. 15:00. Po mszy nastąpiło 
oficjalne rozpoczęcie pikniku, podczas którego 
dzieci ze Skrzynna i okolicznych miejscowości 
mgły wziąć udział w licznych konkurencjach 
sportowych. Dużym powodzeniem cieszyły 
się takie konkurencje jak: przeciąganie liny, 
wyścig w workach, wyścig ze związanymi 
nogami, oraz darmowe dmuchane zjeżdżalnie. 
Dzieci  mogły zaprezentować się w recytując 
wiersze  oraz śpiewając piosenki. Wszyscy 
przybyli na imprezę mogli spróbować ciast, 
swojskiego smalcu ze skwarkami, kiszonych 
ogórków przygotowanych przez członkinie 
Stowarzyszenia, oraz kiełbaski, kaszanki, 
pieczonych ziemniaków, kawy, herbaty i soków. 
Na pikniku nie zabrakło również występów 
lokalnych zespołów folklorystycznych tj.: 
Zespołu Folklorystycznego z Wieniawy i  
zespołu Wiesławy Gromadzkiej. Resztę dnia 
umilał zespół Jacka Bursy.

Marta Zbrowska

Można ciekawie spędzać wakacje 
w Przysusze. Ze względu na niewiele działań 
organizujących wypoczynek dzieci, tym 
cenniejsza wydaje się inicjatywa właściciela 
stadniny koni we Fryszerce pod Przysuchą.

Pan Jerzy Borkowski korzystając 
z możliwości, jakie stwarza mu jego posiadłość 
postanowił zorganizować po raz pierwszy 
wakacyjny wypoczynek dla dzieci pod hasłem: 
„Wakacje w siodle”. Od początku lipca z tej 
formy wypoczynku korzystają dzieci z powiatu 
przysuskiego, jak również dzieci przyjezdne. 

Pobyt dzieci w stadninie trwa do godz. 9.00 
do 17.00. Cały dzień wypełniony jest zabawą 
i nauką. W czasie tygodniowego turnusu, 
za zgodą rodziców jest organizowany jeden 
nocleg biwakowy pod namiotami. Poza tym 
dzieci uczą się w godzinach dopołudniowych 
prawidłowego użytkowania wyposażenia konia 
i jeźdźca oraz poznają zwierzęta, wykonując 
przy nich drobne zabiegi pielęgnacyjne. 
Wszystko pod okiem instruktorek i specjalnie 
zatrudnionej hipoterapeutki. Po południu 

jest czas na naukę jazdy i wspólną zabawę. 
W czasie pobytu w stadninie dzieci otrzymują 
codziennie trzy posiłki: drugie śniadanie, 
obiad i podwieczorek. Do dyspozycji jest 
miejsce na ognisko, piękna altana z wielkim 
paleniskiem grillowym pośrodku oraz bardzo 
dobrze wyposażony plac zabaw z batutą do 
skakania, huśtawkami i zjeżdżalnią. Wszystkie 
urządzenia są nowoczesne i bezpiecznie. 
Jestem szczęśliwy, ze mogę gościć w swoich 
skromnych progach tak miłych gości. Dzieci 

znakomicie się odnajdują w kontaktach ze 
zwierzętami. To dla mnie naprawdę radość, że 
mogę dzielić się z najmłodszymi swoją miłością 
do zwierząt. Sam widzę, że dla dzieci kontakt 
ze zwierzętami gospodarskimi, bo mamy nie 
tylko konie, znakomicie je wycisza, uspokaja, 
uczy szacunku dla drugiej istoty i powoduje, 

że dzieci otwierają się na siebie i na innych. 
W czasie naszych spotkań panuje znakomita 
atmosfera przyjaźni, nauki i zabawy. To, że 
naszym gościom się podoba potwierdza fakt 
pozostania na 2 i nawet 3 tydzień dla takich 
dzieci obniżamy opłaty, które i tak są bardzo 
konkurencyjne w stosunku do podobnych 
ofert w naszym województwie. Za tygodniowy 
pobyt dziecka w stadninie rodzic uiszcza 
niewygórowaną opłatę. Biorąc pod uwagę 
jakość naszej propozycji wydaje mi się, że 
proponujemy bardzo akceptowalne warunki. 
Wszystkich chętnych na takie spędzanie 
wakacji zapraszam do stadniny we Fryszerce 
koło Przysuchy – mówi pan Jerzy Borkowski. 

Jarosław Bednarski

Piknik w Skrzynnie

Atrakcja na wakacje

Działaczki Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet 
w Skrzynnie.

Z takimi ozdobami na twarzy można poczuć 
się wyjątkowo.

Jesteśmy poważni, bo przyszedł pan i robi nam zdjęcia..

Po zajęciach z jeździectwa czas na skakanie.

Przed zajęciami z dziećmi instroktorka p. Klaudia 
ćwiczy woltyżerkę.

Na koniu można jeździć, ale można też się do 
niego przytulić.



PowiAT PRZYsuski

Koncert na 25 tys. ludzi
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Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta 
Przysucha, 19.07.2014 roku Przysuchę 
odwiedziło „Lato z Radiem”. Koncert rozpoczął 
się od godziny 16:00, w którym wystąpili 
znani artyści: Maciej Pol – znany iluzjonista, 
oraz zespoły muzyczne:  Kombi – Łosowski, 
Wilki i De Mono. Przed gwiazdami sceny 
Przysuszanom i gościom zaprezentował się 
Nauczycielski Chór „Canto”. Według oficjalnych 
danych zamieszczonych na stronie internetowej 
Programu I Polskiego radia w przysuskim 
koncercie uczestniczyło ok. 25 tys. ludzi. Trudno 
mi jest ocenić prawdziwość tych szacunków, ale 
widzowie prawie wypełnili miejski plac targowy. 

Koncert Kombi rozpoczął się w tropikalnych 
warunkach, temperatura w cieniu przekraczała 
33 stopnie Celsjusza. Nie przeszkadzało to 
świetnej zabawie zgromadzonej publiczności. 
Znakomicie bawił Maciej Pol przecinając na pół 
i skręcając jak w wyżymaczce swoją asystentkę. 
Ponadto odgadywał karty w towarzystwie 
pani Joli z Radomia i „znikał” papierowe kulki 
w towarzystwie pana Andrzeja z Przysuchy. 
Podczas koncertów Kombi - Łosowskiego 
i Wilków Stopniowo zapełniał się plac targowy 
w Przysusze nadciągającymi gośćmi. Kiedy 
na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – 
zespół De Mono, miejski plac targowy był 

prawie pełen. Artyści z zespołu tak mówią 
o trasie Lata z Radiem: „Nigdy tak jak dziś” 
to tytuł naszego najnowszego przeboju, który 
oddaje atmosferę Lata z Radiem. Każde 
spotkanie ze słuchaczami jest niepowtarzalne. 
Atmosfera tego wydarzenia nie da się porównać 
z żadną inną. Lato, wakacje, słońce, plaża – 
gdziekolwiek jesteśmy, słysząc sygnał „Lata 
z Radiem” uruchamiamy wszystkie najlepsze, 
najcieplejsze wspomnienia. Mamy nadzieję, że 
właśnie tworzymy kolejne! I rzeczywiście to był 
najlepszy koncert tego wieczoru. Dzień później 
Lato z Radiem przeniosło się do Tarnobrzega. 

Jarosław Bednarski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiat 
Przysuski i Gmina Potworów zapraszają 

na XXII Dzień Papryki w Potworowie 3 sierpnia 2014.

Program uroczystości:
12.00 – Msza św. w kościele pw. św. Doroty w Potworowie.
13.30 – Uroczyste otwarcie festynu na stadionie sportowym 
w Potworowie przy ul. Lipowej 3.
14.00 – Wręczenie wyróżnień i nagród dla rolników.
14.30 – Występ Nauczycielskiego Chóru „Canto” z Przysuchy.
15.30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Potworowa.
16.00 – Występ artystów dla Dzieci.
16.40 – Występ kapeli Piotra Gacy i chóru „Przystalanki”
17.00 – Koncert Andrzeja Rosiewicza.
18.00 – Występ Kabaretu Skeczów Męczących.
19.00 – Koncert Gwiazdy Wieczoru – Zespołu „Piersi”
21.00 – Pokaz sztucznych ogni i początek zabawy taneczne, 
na którą zaprasza zespół Expert.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
zaprasza w czasie trwania imprezy na swoje stanowisko. 
Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych 

konsultacji specjalistów MODR Radom, oraz zaopatrzyć się 
w tematyczne broszury. 

Chętnych zapraszamy.
Organizatorzy

Starosta Przysuski oraz Wójt Gminy Odrzywół mają zaszczyt zaprosić 
Szanownych Państwa Mieszkańców i Gości Powiatu Przysuskiego

na Dożynki Powiatowo Gminne w Odrzywole 15 sierpnia 2014 r.
Program dożynek: 

10.15 Zbiórka delegacji z wieńcami przy boisku w Odrzywole ulica Warszawska  
64 i przemarsz do  kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi.
10.30 Msza Święta koncelebrowana przez Ks.  Biskupa  Adama Odzimka.
-  oprawa muzyczna Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox Cordium.
12.00 Przemarsz korowodu dożynkowego na boisko - ul. Warszawska 64
12.30 Oficjalne rozpoczęcie uroczystości dożynkowych.
13.00 Obrzęd dzielenia chlebem oraz  wręczenie odznak honorowych „Zasłużony 
dla  Rolnictwa”.         
13.30 Występy zespołów ludowych.
16.00 Występ zespołu – KREDENSI.
16.30 Występ parodysty- STAN TUTAJ.
17.40 Występ zespołu- KREDENSI.
18.20 Konkurs dla publiczności.
18.40 Występ zespołu disco polo – SKANER.
19.50 Prezentacja - „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ” – 
Konkurs rodzinny.
20.20 Gwiazda Wieczoru – BUDKA SUFLERA.
22.00 Pokaz sztucznych ogni.
22.30 Zabawa taneczna- zespół KREDENSI.
ok.24.00 Zakończenie imprezy.

Imprezy towarzyszące: prezentacja produktów regionalnych, wystawa płodów 
rolnych, prezentacja  firm i instytucji związanych z rolnictwem

Andrzej Krzywy znakomiecie bawił się i ludzi 
na koncercie.

Koncert zakończył pokaz sztucznych ogni.

Kombi - Łosowski wystąpiło jako pierwsze. Mimo upału publiczność śpiewała razem z Wilkami.

Nocny koncert De Mono był najlepszą częścią dnia.

Maciej Pol oczarował publiczność i panią Jolę 
z Radomia również.



PowiAT PRZYsuski

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Z miłości do sztuki
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Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby 
uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, 
bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok 
w rok. 

Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej 
pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów 
- koszenie zboża a potem prasowanie i zwo-
żenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec 
przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory 
i opóźni żniwa. Jak co roku chcemy przypomnieć 
wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie 
nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpie-
czeństwa w gospodarstwach rolnych. W ubie-
głym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 
tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, 
z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. 
Poszkodowane są również dzieci, które poma-
gają rodzicom w pracy lub bez opieki przeby-
wają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu 
wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub 
świadkami tych wypadków jest często najbliż-
sza rodzina lub sąsiedzi. Zwracamy więc uwa-
gę na przestrzeganie podstawowych przepisów 
BHP. Zwłaszcza, że często rolnicy sprowadza-
ją na siebie i innych zagrożenie przez świado-
me ich ignorowanie, a także przez nadmierny 
pośpiech, brawurę i niedbalstwo a bywa także, 
że i alkohol.  Raz jeszcze uczulamy Państwa, 
że bagatelizowanie nawet niewielkich jakby się 
wydawało zagrożeń kończy się niestety bardzo 
często rozległymi ranami, kalectwem a w naj-

gorszym przypadku śmiercią. Nasi inspektorzy 
KRUS w ubiegłym roku wizytowali gospodar-
stwa rolne podczas wykonywania prac w okre-
sie żniw. Zwracali uwagę na to, co może stano-
wić zagrożenie życia lub zdrowia, gdy pracom 
towarzyszy pośpiech z uwagi na krótki okres 
,,dobrej” pogody. Wiele wypadków w tym okre-
sie wynika z przyczyn technicznych, takich jak 
brak osłon na elementy i podzespoły ruchome 
oraz wirujące części maszyn (zwłaszcza osłon 
na wałach przegubowo-teleskopowych) jak rów-
nież operowanie kończynami w strefie bezpo-
średniego zagrożenia pochwyceniem. Skutkuje 
to utratą rąk, dłoni, palców, a nawet nóg. Przed 
wyjazdem w pole należy też odpowiednio wcze-
śnie zabezpieczyć węzły tarcia przekładni łań-
cuchowych, pasowych, sprawdzić osprzęt elek-
tryczny, stan silnika.  Nie wolno również zapo-
minać o odpowiednim smarowaniu wszystkich 
części ruchomych maszyn (łożysk, łańcuchów, 
przekładni zębatych, prowadnic i mechanizmów 
zębatkowych). Konieczna jest także wymiana 
lub uzupełnienie oleju występującego w skrzy-
niach przekładniowych i układach hydraulicz-
nych. Zawsze należy pamiętać, żeby nie przeby-
wać między ciągnikiem a maszyną z nim współ-
pracującą w czasie, gdy jest włączony silnik. Do 
prac polowych i transportowych nie wolno uży-
wać niesprawnego techniczne sprzętu, a tak-
że stawać na zaczepach, ramach i innych czę-
ściach maszyn oraz ciągników w czasie ich pra-

cy. W przypadku awarii nie wolno w szczegól-
ności oczyszczać maszyny z jakichkolwiek za-
torów zanim nie nastąpi wyłączenie silnika i cał-
kowite zatrzymanie mechanizmów tnących! Nie 
wolno też przewozić pasażerów w kombajnie je-
żeli maszyna nie jest wyposażona w dodatko-
we siedziska. Zwracamy uwagę, aby przycze-
py wykorzystywane do przewozu ładunków (np. 
kostek słomy, zboża) powinny być do tego celu 
odpowiednio przystosowane przez zamontowa-
nie podwyższenia burt, wyposażenie w drabin-
kę lub schodki ułatwiające wchodzenie i scho-
dzenie, gdyż najczęściej w gospodarstwach do-
chodzi właśnie do upadków. Jeżeli na polu na 
którym przyjdzie nam pracować usytuowane są 
linie wysokiego napięcia, należy bezwzględnie 
zachować ostrożność podczas przejazdu pod 
nimi. Drodzy Rolnicy, apelujemy! Spójrzcie kry-
tycznie na dotychczasowy sposób wykonywa-
nia przez siebie pracy i w miarę możliwości ni-
welujcie zagrożenia występujące w Waszych 
gospodarstwach rolnych. To często niewiele, 
albo nic nie kosztuje a pozwoli Wam i Waszym 
rodzinom uniknąć wypadku. Jeżeli jednak do 
wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętaj-
cie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do 
najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponie-
waż zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć 
wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

Inspektorat KRUS w Przysusze

W naszej małej ojczyźnie pojawiają 
się czasem ludzie niezwykli, obdarzeni 
wielkim talentem, z ogromnym dorobkiem 
artystycznym i z nadzieją, ze prawdziwa 
sztuka ma moc docierania do ludzkich serc 
i napełniania ich dobrocią i miłością. 

Czasem urzeczeni urodą natury i spokojem 
z niej emanującym, zapuszczają u nas 
korzenie, najczęściej 
niezauważani. Ot pojawia 
się nowa sąsiadka, która 
czasem przyjeżdża 
z wielkiego miasta 
odpocząć, ewentualnie 
czasem dziel i  s ię 
swoimi umiejętnościami 
w y s t ę p u j ą c  n a 
koncertach, o których 
czasem coś wiemy, 
a czasem w natłoku 
innych zdarzeń po 
p r o s t u  u m y k a j ą 
naszej uwagi. Dzięki 
splotowi okoliczności 
dowiedziałem się, że 
w Odrzywole mieszka 
od czasu do czasu jedna 
z największych gwiazd 
polskiej sceny operowej 
– artystka, która od ponad 40 już lat zachwyca 
ludzi swoim niepospolitym talentem i wielkimi 
umiejętnościami. Ta prawdziwa mistrzyni opery 
w ostatnich latach postanowiła angażować swoich 
przyjaciół scenicznych – tak, jak ona wielkich 
mistrzów sceny – do spotkań z publicznością 
prowincjonalną i prezentowanie klasyki 
wielkiej sceny w małych miejscowościach. Jak 

twierdzi pani Wanda Bargiełowska – Bargeyłło, 
reakcje publiczności zaskakują artystów swoją 
spontanicznością, poziomem wrażliwości 
i gotowością do przyjmowania płynącej ze sceny 
maestrii. Pani Wanda i jej przyjaciele, jak co roku 
od ponad 14 już lat przygotowali cykl koncertów 
dla mieszkańców naszego regionu, na które 
serdecznie zapraszają. Koncerty są bezpłatne 

dla widzów i stwarzają możliwość obcowania 
z muzyką w swej najdoskonalszej postaci. Jak 
zaznaczają organizatorzy i uczestnicy koncertów 
z działem artystów operowych są one pełne 
autentycznych wzruszeń i najczystszego piękna 
docierającego do widzów ze sceny. Wszyscy 
oni podkreślają, że warto poświęcic chwilę 
i przeżyć taki koncert. Terminarz prezentuje się 

następująco: 27.07.2014 -niedziela godz .15,00, 
Odrzywół, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy 

I. Pierwsza część koncertu -wspomnienie 
kolejnej Rocznicy Powstania Warszawskiego 
.Soliści wykonają kilka piosenek z okresu 
Powstania Warszawskiego i okresu okupacji 
niemieckiej. 

II. Fragmenty z opery Oskara Kolberga - Król 
Pasterzy : aria Rózi, aria Wojtka, duet miłosny 
Rózi i Wojtka wykonają Anna Kutkowska - Kass 
i Mirosław Starz, Pieśń - Talizman  -  wyk. Wanda  
Bargiełowska – Bargeyłło. 

III. Aria Marii Stuardy z opery G. Donizettiego 
- Maria Stuarda--Oh nube che lieve wyk. Anna 
Kutkowska - Kass sopran koloraturowy

Aria Skołuby z opery ST.MONIUSZKI- Straszny 
Dwór . wyk. Ryszard Morka  bas, Pieśń Jaskółka 
,wyk . Anna Kutkowska-Kass, Pieśń Tewiego 
z musicalu Skrzypek na Dachu wyk. Ryszard 
Morka, Aria z operetki K. Zellera-- Ptasznik 
z Tyrolu  wyk. Mirosław Starz  - tenor

Pieśń Wilji z operetki Fr. Lehara  - Wesoła 
Wdówka  wyk. Anna  Kutkowska – Kass. Na  
zakończenie dwa słynne duety: J.Strauss – Usta 
milczą, dusza śpiewa oraz słynny duet Żegnajcie 
Przyjaciele. Program ten będzie powtórzony 
z niewielkimi zmianami w Nowym Mieście nad 
Pilicą. Program w Żarnowie jest podobny ale 
w trzeciej części będzie wiązanka pięciu duetów 
miłosnych ze znanych operetek,oraz Ryszard 
Morka wykona pieśń St. Moniuszki – Stary kapral 
oraz przebój - O Matce Pieśń.

 W Bazylice w Poświętnem zostaną wykonane 
kompozycje sakralne m. in., Donizettiego, 
Schuberta, Mozarta – aria Koncertowa – VPRREI  
SPIEGARVI O DIO.

Przygotował Jarosław Bednarski

Znakomici soliści sceny operowej po koncercie Niedziela z Operetką 
w Odrzywole 27.07.2014 r.
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W poprzednim numerze „Ziemi 
Przysuskiej” informowałem państwa 
o otwarciu na ulicy Świętokrzyskiej nowego 
marketu w Przysusze. Po tym fakcie 
postanowiłem sprawdzić jak kształtują się 
ceny we wszystkich tego typu placówkach 
w naszym mieście powiatowym. 

Do  porównania cen wybrałem wyłącznie 
ceny żywności, a dokładnie 24 produktów 
wytypowanych do sprawdzenia przez 
znane mi panie prowadzące gospodarstwa 
domowe. Określiły one te produkty, jako 
najczęściej kupowane artykuły spożywcze. 
Pewną ekstrawagancją może wydawać się 
w tym zestawieniu polędwica sopocka, ale 
to właśnie Panie uznały, że odrobina luksusu 
na stole czasem nie jest niczym złym. Ceny 
prezentowane w tabeli były badane w dzień 
targowy – wtorek 22 lipca 2014 r. wysokość 
cen może być inna, ponieważ ceny zależą od 
decyzji osób zarządzających sklepem, aktualnej 
promocji, czy tez wpływu konkurencji. Starałem 
się wpisywać do zestawienia najniższe ceny 
w grupie produktowej  W czasie porównania 
wystąpił jeszcze jeden problem. W trzech 
z czterech badanych sklepów wędlina i mięso 
jest krojone na życzenie klienta w podanej 
przez niego ilości. Natomiast w „Biedronce” 
jest paczkowane w niewielkich porcjach, co 
bez wątpienia wpływa na cenę, ale też pozwala 
dłużej produkty przechowywać, co widać 
w zestawieniu. Ceny wszystkich produktów były 
przeliczane do wspólnej gramatury, ponieważ 
różne produkty, a nabiał w szczególności, są 
sprzedawane w opakowaniach różnej wielkości 
np. 400 gr. 380 gram i 330 gram. dlatego też 
ceny zostały przeliczone do opakowania 400 
gramowego. Wszystkie ceny są podawane do 
gramatury wyszczególnionej w tabeli. Wartość 
wszystkich zakupów została zsumowana 
w dole tabeli. Ponadto w zestawieniu kolorem 
żółtym oznaczone zostały najniższe ceny, 
a kolorem błękitnym ceny najwyższe. Samo 
zestawienie wygląda następująco:

Po zakończeniu badania cen muszę 
przyznać, że o tym, gdzie robimy zakupy 
decyduje kilka czynników – nie tylko cena. 
Na pewno będzie to odległość od domu, lub 
dostępność środka transportu, żeby do domu 
dojechać, tutaj na głowę konkurentów biją 
Lewiatan i Biedronka. W najgorszej sytuacji 
zdaje się być pod tym względem Odido – 
Słoneczko. Wielkość parkingu i możliwość 
zaparkowania samochodu, może być dla klienta 
robiącego duże zakupy znacznie ważniejsza, 
niż wysokość cen towarów. Konieczność 
dostarczenia czasem nawet kilkunastu 
kilogramów zakupów bez możliwości dojazdu 
– może zniechęcić każdego. Bez wątpienia 
największym parkingiem dysponuje Lewiatan, 
na drugim miejscu są Delikatesy Centrum, 
nieco gorzej jest pod Słoneczkiem – Odido, 
a najgorzej pod Biedronką, ale tutaj w kryzysie 
można spróbować parkować pod Lewiatanem. 
Innym ważnym czynnikiem skłaniającym do 
zakupów jest komfort kupowania. Wszystkie 
sprawdzane sklepy są klimatyzowane, ale 
najprzyjemniejsza temperatura w czasie upałów 
panuje w Delikatesach Centrum i Słoneczku 
– Odido. Nie znaczy to, ze w Biedronce, 

czy Lewiatanie panuje upał – absolutnie 
nie, jest tylko może nieco mniejsza różnica 
temperatur i niektórzy klienci wolą właśnie 
takie rozwiązanie. Najszybciej, z najkrótszą 
kolejką zakupy robi się w kolejności: 
w Delikatesach Centrum, Słoneczku – Odido, 
Lewiatanie, a najdłuższe kolejki przy kasach 
są w Biedronce. Każdy market ma swoje 
specjalne atuty, które skłaniają nas do ich 
odwiedzania. W Biedronce są to różne, świeże 
ryby i okazje np. tablet za 199 zł, czy dysk 
usb za 199 zł, czy zaskakujące obniżki cen 
na owoce lub tekstylia, jak się trafi na taką 
okazję wychodzi się naprawdę zadowolonym. 
W Lewiatanie atutem jest zawsze wzorowy 
porządek i logiczny układ towarów na półkach 
– tam po prostu łatwo znajduje się to, czego 
się szuka, nawet jeśli jest się po raz pierwszy 
w sklepie. Poza tym zachęca bogata oferta 
mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców (tylko 
Biedronka proponuje więcej warzyw i owoców). 
W Słoneczku pracuje bardzo miła obsługa. 
Panie są uśmiechnięte i zawsze chętnie służą 
podpowiedzią i pomocą. Dodatkowym atutem 
jest duża ilość miejsca to chyba największy 
market w Przysusze – na dwóch kondygnacjach 
oferuje najwięcej różnych towarów. W sklepie 
jest również idealny porządek i wysoka 
kultura obsługi. Delikatesy Centrum oferują 
coś wyjątkowego w skali naszego miasta 
można tam kupić pieczone na miejscu pyszne 
gorące bułeczki. Poza tym zakupy robi się tam 
szybko, za najniższą cenę, a towary sprawiają 
wrażenie solidnych i dobrej jakości. Cieszyć 
się należy z mocnego wejścia nowego sklepu 
na lokalny rynek handlowy i wypada mieć 
nadzieję, że w Delikatesach Centrum ceny 
nie będą znacząco rosły, a inne markety nieco 
swoje obniżą. Wszyscy na tym skorzystamy. 
Następne badanie przed świętami.

Ceny sprawdził Jarosław Bednarski

Biedronka

Delikatesy Centrum

Lewiatan

Słoneczko - Odido



Nowy Zastępca Powiatowego Komendanta Policji
w Przysusze

Ważne informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich
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Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji inspektor Janusz 
Stępniak z dniem 1 lipca 2014 roku powołał 
na stanowisko I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Przysusze 
podinspektora Roberta Pacholarza. 2 lipca 
2014 r., o godz. 9:00 w świetlicy Komendy 
Powiatowej Policji w Przysusze odbyła się 
uroczysta zbiórka. 

Udział w niej wzięli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, służb mundurowych 
współpracujących z Policją oraz policjanci 
i pracownicy KPP w Przysusze. Zastępca 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji inspektor Janusz Stępniak wręczył 
rozkaz personalny podinspektorowi Robertowi 
Pacholarzowi o powołaniu na stanowisko 

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Przysusze. Podinsp. Robert Pacholarz służbę 
w Policji rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Nowym Sączu w 1986 roku. Od 1999 
roku związany był z Komendą Miejską Policji 
w Nowym Sączu. Przez 7 lat pełnił obowiązki 
Komendanta Komisariatu Policji w Grybowie. 
Od lutego 2006 roku  pracował na stanowisku 
Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W 1991 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie 
a w 1994 roku politologię na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Podinspektor Robert Pacholarz 
ma żonę i dwoje dzieci, z którymi najchętniej 
spędza swój wolny czas. Interesuje się sportem 
i ogrodnictwem. 

sierż. szt. Aneta Wilk KPP Przysucha

Przepisy prawne wydane przez organa 
Unii Europejskiej, jak i krajowe w randze 
ustawy lub rozporządzenia i opublikowane 
w dziennikach ustaw regulują praktycznie 
wszystkie sfery życia nie wyłączając 
rolnictwa i hodowli zwierząt. 

Skala uregulowań prawnych sektora 
rolnictwa jest tak ogromna, że praktycznie 
każdy aspekt prowadzenia gospodarstwa 
utrzymującego zwierzęta inwentarskie jest 
opisany w ustawach lub rozporządzeniach. Tak 
też się stało w przypadku uboju świń, cieląt, 
owiec lub kóz na użytek własny. Wydane w tej 
sprawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 
roku w sprawie  wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na 
użytek własny  (Dz. U. Nr 207, poz. 1370), 
które zostało zmienione w marcu 2014 roku 
(Dz. U. 2014, poz.356) szczegółowo omawia 
zagadnienie uboju gospodarczego. Treść 
rozporządzenia jest trochę skomplikowana, 
gdyż odnosi się także do: „gospodarstw, 
w których dokonywany jest ubój zwierząt 
pochodzących z innych gospodarstw w celu 
produkcji mięsa”. Tego typu gospodarstw nie ma 
w powiecie przysuskim i część rozporządzenia 
odnosząca się do tej specyfiki nie dotyczy 
tutejszych rolników. Najważniejszą informacją  
jest jednoznaczne stwierdzenie, że mięso 
z ubitych zwierząt na użytek własny nie  może 
być następnie sprzedawane innym osobom lecz 
zużyte wyłącznie we własnym gospodarstwie. 
Przed planowanym ubojem konieczne jest 
przekazanie co najmniej dzień wcześniej 
(24 godziny) informacji do Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Przysusze 
o zamiarze dokonania uboju z podaniem 
kilku szczegółowych danych. Informację 
można przekazać ustnie lub pisemnie ( ubój 
świń) albo pisemnie (cielęta, owce, kozy) na 
formularzach, których wzory znajdują się na 
stronie internetowej Inspektoratu: http://bip.
piwprzysucha.pl/ Po uboju mięso powinno być 
poddane badaniu poubojowemu. Ta kwestia 
omówiona jest w rozporządzeniu w sposób 
dość skomplikowany i niejednoznacznie 
rozumiany przez rolników, tym bardziej ,że 

stosowane są tam takie określenia badania 
jak: „na wniosek” lub „z urzędu” . Wydaje się,  
że najlepiej byłoby się zwrócić jednocześnie do 
lekarza weterynarii praktykującego w najbliższej 
lecznicy dla zwierząt, z którym uda się na 
pewno umówić na wykonanie takiego badania.   
W odniesieniu do świń są to praktycznie 
najważniejsze informacje, niestety z dość 
ważną uwagą.  Otóż ubój wszystkich gatunków 
zwierząt możliwy jest wyłącznie z  udziałem  
tzw. „osoby uprawnionej”. Z powszechnego 

przeświadczenia wynika, że taką „osobą 
uprawnioną” może być tylko zawodowy rzeźnik.  
Z uwagi na niejednoznaczne określenie takiej 
osoby i problem w zrozumieniu zapisu przez 
rolników, dziennikarze jednego z czasopism 
podjęli się próby wyjaśnienia i opisania  
zagadnienia. Pojawił się artykuł „Świniobicie 
w rękach chłopa? Dziś to akt nielegalny”. Sprawa 
okazała się tak poważna, że spowodowała 
zaangażowanie się jednego z posłów do jej 
wyjaśnienia.  Autor artykułu próbując  ustalić 
wspólnie z Panem Posłem kim jest „osoba 
uprawniona” do przeprowadzenia uboju na 
użytek własny zwrócił się także do Ministerstwa 
Rolnictwa.  Na potrzeby artykułu udało się 
ustalić definicję owej „osoby uprawnionej”.  Otóż 
jest to osoba, która ukończyła 18 lat, ma co 
najmniej zasadnicze zawodowe wykształcenie 
oraz odbyła praktykę na stanowisku ubojowym 

pod okiem doświadczonego ubojowca, 
z co najmniej 3- letnim udokumentowanym 
stażem. Rozstrzygającym statusem takiej 
„osoby uprawnionej” jest możliwość okazania 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
spełnienie podanych wyżej wymagań. Nasuwa 
się pytanie, a co będzie, jeśli rolnik nie znajdzie 
„osoby uprawnionej” i sam dokona uboju 
wyhodowanego wieprzka? Niestety, narazi 
się na przykre konsekwencje prawne. Stanowią 
o tym przepisy karne do ustawy o ochronie 
zwierząt. W sprawie innych wątpliwości lub 
w kwestii wyjaśnienia  bardziej skomplikowanych 
problemów związanych z ubojami sugeruję 
kontakt telefoniczny lub osobisty z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynarii w Przysusze 
(tel. 48 675 2801 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00). Istotną sprawą 
w przypadku zamiaru uboju cieląt, owiec 
lub kóz  jest wyłącznie pisemne zgłoszenie 
zawierające oświadczenie o zagospodarowaniu 
materiału szczególnego ryzyka. I w tym 
wypadku proszę zainteresowanych rolników  
o kontakt z Powiatowym Inspektoratem 
Weterynarii  w Przysusze. Kierując powyższe 
wyjaśnienia głównie do hodowców trzody 
chlewnej chciałbym przypomnieć także, 
iż obowiązuje bezwzględny wymóg 
zaopatrywania zakupionych świń w każdym 
wieku w świadectwo zdrowia. Świadectwa 
nie obowiązują wyłącznie w przypadku 
bezpośredniego przewozu świń z gospodarstwa 
do rzeźni   Brak takiego świadectwa skutkuje 
w pierwszej kolejności pokryciem kosztów 
badań świń, które są niemałe, bo zaczynają 
się od kilkuset złotych.  Sprawa wprowadzenia 
do gospodarstwa świń bez świadectwa wyjdzie 
na pewno na jaw i rozsądniej jest kupić świnie 
z pewnego źródła, potwierdzonego statusem 
gospodarstwa urzędowo wolnego od choroby 
Aujeszkyego u świń. Dodatkową sankcją              
i  karą może być  administracyjny nakaz uboju 
takich świń bez prawa do odszkodowania, 
w przypadku gdyby okazało się, że świnie są 
nosicielami tej choroby.

Michał Siedlecki Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Przysusze

Komendant Powiatowy Policji Wojciech Brandt 
dokonuje prezentacji swojego nwowego zastępcy 

podinspektora Roberta Pacholarza (pierwszy od lewej).



Inwestycje w Borkowicach
BoRkowiCE
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Na terenie Gminy Borkowice w roku 2014 realizowany jest szereg 
inwestycji, mający na celu poprawę infrastruktury publicznej. 

W lipcu została zrealizowana inwestycja pn.: „Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach”. Wykonawcą inwestycji 
była firma PRD Zaskórscy i Wspólnicy Sp. z o.o z  Gielniowa. Wartość 
inwestycji to kwota 259 717,82 zł brutto pochodząca ze środków własnych 

Gminy oraz dotacji ze środków związanych w wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych w wys. 95 000,00 zł . Do użytku zostały oddane trzy 
nowe place zabaw, w miejscowościach : Rudno, Wola Kuraszowa 
oraz Niska Jabłonica. Wartość tej inwestycji to kwota 60 000,00 zł 

pochodząca w całości ze środków własnych Gminy. Wykonawcą 
zadania była firma: P.P.H.U Expo – drew  z  Opoczna. W czerwcu 
ruszyły inwestycje w Rzucowie i Borkowicach. Rewitalizacja terenów 
zielonych w Rzucowie będzie polegała na zagospodarowaniu przestrzeni 
publicznej z ciągiem  pieszym i miejscem do odpoczynku. Wartość 
inwestycji to kwota 284 793,07 zł. Zadanie mogło być zrealizowane 
dzięki dofinansowaniu w 80 %  z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
środkom własnym Urzędu Gminy. Wykonawcą zadania jest firma P.P.H.U 
INSBUD Marek Sykuła  z Białobrzeg. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Borkowicach polegać będzie na zagospodarowaniu 
terenu wokół byłego ośrodka zdrowia z ławeczkami i enklawą zieleni. 
Wartość inwestycji to kwota 190 650,00 zł, pochodząca z dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych gminy. Wykonawcą 
zadania jest firma P.U.H Interbud  Sp. z o.o, z  Radomia. W Politowie 
i Radestowie modernizowane jest oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji 

to kwota 83 242,71 zł . Przy ZSO Borkowice rozpoczęła się budowa 
boiska do piłki nożnej typu Orlik. Wartość inwestycji to kwota  477 600,00 
zł  przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu w kwocie 250 000,00 zł . 
Do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach zakupiono instrumenty na kwotę 
28 000,00 zł. W budynku Ośrodka Zdrowia zainstalowano nowy piec 
CO oraz wykonano projekty remontów i adaptacji budynku. Wartość 
tych prac to 137 tys. zł. W Kochanowie przebudowana będzie kładka 
na rzece Jabłonicy za 15 tys. zł. W Zdonkowie wykonano betonowy 
przejazd przez rzekę za kwotę 12 000,00 tys. zł. Przygotowany jest 
projekt techniczny przebudowy ul. Cichej w Borkowicach. Do Rudna 
zakupiona zostanie wiata przystankowa. Trwają prace projektowe nad 
planowaną odbudową zbiornika wodnego w Ninkowie. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Borkowicach

Plac zabaw

  Zmodernizowana droga w Ruszkowicach 



Pierwsi absolwenci

Półmetek wakacji 

BoRkowiCE
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W czerwcu br. Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach ukończyło dwunastu uczniów. Absolwenci, to 
uczniowie klas instrumentów dętych. 

Klasa fletu Pani Pauliny Kruk: Karolina Siwiec, Katarzyna Bykowska, 
Weronika Mandecka. Klasa saksofonu Pana Piotra Wysockiego: 
Klaudia Próchnicka, Alicja Sobczak, Albert Maj. Klasa tuby, sakshornu 

i puzonu Pana Karola Wójcickiego: Patryk Chwaliński, Paweł Wrzesień, 
Maksymilian Prus, Michał Chylak i Jakub Wrzesień. Klasa waltorni 
Pana Pawła Anyszka: Maciej Kacperski. Pierwsi absolwenci szkoły 
muzycznej reprezentowali wysoki poziom, co udowodnili na egzaminach  
dyplomowych, gdzie pojawiły się oceny celujące. Warto nadmienić, 
iż uczniowie tej klasy zakończyli edukację w szkole o rok wcześniej. 
Była to grupa młodych muzyków, którzy kontakt z instrumentem 
mieli poprzez wcześniejsze uczestnictwo w zajęciach Powiatowej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium z Przysuchy. Jeden 
z absolwentów Albert Maj zdał pomyślnie egzamin i został przyjęty do 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu. Szkoła 
Muzyczna w Ruszkowicach cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
w lokalnym środowisku, co udowodniły egzaminy wstępne w czerwcu 
bieżącego roku. Chociaż bardzo trudno było się rozstać z tegorocznymi 
absolwentami, mamy nadzieję, iż osoby wchodzące w szeregi szkoły 
muzycznej , godnie zastąpią ich miejsce.

Ostatni miesiąc był dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borkowicach bardzo pracowity. 

Lipiec rozpoczęliśmy od wjazdu na basen i kręgle do Przysuchu. 
Strefa kibica to wspólne oglądanie XX finału Mistrzostw Świata Brazylia 
2014.Kolejnym etapem naszych podróży były termy w  Mszczonowie. To 
niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co 
jest niezbędne do ochłody w upalne dni. Dzieci wraz z wychowawcami   
przez trzy godzinki korzystały  z uroków pogody pluskając się 
w mszczonowskim obiekcie. Zjeżdżalnie, fontanny, trzy odkryte 
baseny , w tym osobny z brodzikiem dla dzieci, kolorowe dmuchane 
koła i materace – każdy znalazł coś dla siebie. Klub Kinomaniaka to 
wspólne oglądanie filmów. Przed nami drugi miesiąc wakacji gdzie na 
dzieci i młodzież z terenu gminy Borkowice czeka wiele atrakcji m.in. 
wyjazd do” Magicznych Ogrodów” – Janowca i Kazimierza Dolnego, 
rajd rowerowy do” Piekiełka” w Niekłaniu, oraz wyjazd do Krakowa 
i Łagiewnik. Ponadto przez cały czas dzieci i młodzież mogą skorzystać 
gier zarówno w Gminnym Ośrodku Kultury jak i w Bibliotece. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Absolwenci szkoły z dyr. Waldemarem Cichawą

Egzamin dyplomowy  - Albert Maj 



W dniach 28 i 29 czerwca 2014 roku w Gielniowie odbyło się 
święto kolarstwa górskiego. Impreza poświęcona była pamięci 
Marka Galińskiego, zmarłego tragicznie w wypadku samochodowym 
w marcu b.r. roku. 

Pękały łańcuchy. Kolarski weekend pod hasłem ”Jedziemy dla 
Marka”W sobotę w okolicach gielniowskiego stadionu, na trasie, którą 
utworzył i na której trenował sam Marek Galiński, rozegrano sześć wyścigów 
cross country. Poza licencjonowanymi kolarzami górskimi z piekielnie trudną 
i wymagającą technicznych umiejętności trasą mieli okazję zmierzyć się 
również amatorzy. W ostatnim wyścigu zawodnicy musieli walczyć nie 
tylko z trudnościami, ale także z aurą. Kilka minut po starcie z nieba lunął 
deszcz. Tym razem nie zawodził czynnik ludzki, a sprzęt, który pomimo 
dobrego przygotowania, odmawiał posłuszeństwa.

Wyniki „Jedziemy dla Marka”:
Młodziczka:
1 Adrianowska Julia Warszawski Klub Kolarski 0:19:11.48
2 Szpocińska Agnieszka LKK LUKS Sławno 0:19:44.51
3 Hałubińska Patrycja LKK LUKS Sławno 0:20:35.47
Młodzik:
1 Bryłka Tomasz UKS Stobrawa Kluczbork 0:19:47.23
2 Wach Arkadiusz LKK LUKS Sławno 0:24:45.43
3 Ośko Miłosz Warszawski Klub Kolarski 0:25:15.39
Junior młodszy:
1 Budziński Marcin Integral Collections LKK LUKS Sławno 0:47:02.18
2 Ostaszewski Karol Prolog Jabłonna 0:49:39.83
3 Matyjaszczyk Filip UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 0:49:59.66
Juniorka młodsza:
1 Świerczyńska Patrycja LKK Start Tomaszów Maz. 0:42:30.36
2 Witek Karolina LKK Start Tomaszów Maz. 0:47:10.72
3 Drelak Maja UKS STOBRAWA KLUCZBORK 0:50:08.25
Junior
1 Bogusławski Marceli Integral Collections LKK LUKS Sławno 0:58:34.79
2 Siarka Adrian Sante-Bsa Whistle Team 0:59:07.92
3 Muśko Patryk UKS Wygoda Białystok 1:05:59.96

Juniorka
1 Rapacz Monika UKS SMS Żywiec 0:55:55.20
2 Konieczna Aleksandra MTB Team RMF FM 0:57:54.67
3 Latawiec Justyna MTB Silesia Rybnik 0:59:06.04
Open kobiet
1 Szafraniec Anna Kross Racing Team Elita K 0:48:09.64
2 Dawidowicz Aleksandra SGR Srebrna Góra Elita K 0:48:09.78
3 Solus-Miśkowicz Katarzyna Kross Racing Team Elita K 0:48:09.78
Amatorka
1 Mikołajczyk Marta Crazy Racing Team 0:52:15.43
2 Kaca Małgorzata Uniqua LKG BGŻ Lublin 1:07:29.58
Amator
1 Matusiak Łukasz GATTA BIKE TEAM 0:42:41.58
2 Kostrzewa Michał TRW CLOUD WARE TEAM 0:45:55.41
3 Miśkiewicz Dawid Kamilówka 0:47:39.53
Open mężczyzn
1 Pihulak Łukasz MTB - Silesia Rybnik Elita M 1:01:28.015
2 Jeziorski Maciej Sante-BSA Whistle Team U23 M 1:02:59.245
3 Rękawek Radosław Kross Racing Team Elita M 1:03:18.235

Pękały łańcuchy. Kolarski weekend pod hasłem ”Jedziemy dla Marka”Po 
zakończeniu dekoracji, Mariusz Sarwiński przekazał na ręce obecnej 
w Gielniowie Katarzyny Galińskiej imienną plakietkę z numerem 1, apelując 
jednocześnie do całego środowiska kolarskiego, aby ten numer zawsze 
był zarezerwowany dla Marka Galińskiego.

W niedzielę rozegrano tradycyjny maraton na trzech dystansach: 14, 44 
i 68 kilometrów. Na starcie do rywalizacji stanęło ponad 200 zawodników 
i zawodniczek.

Maraton MTB Gielniów 2014 - ”Jedziemy dla Marka”Pomimo wspaniałej 
pogody, ze względu na sobotnie oberwanie chmury, trasa nie rozpieszczała 
zawodników. Na trasie nie brakowało błota i głębokich kałuż, które stanowiły 
dodatkowe utrudnienie.

Równolegle do wyścigu głównego odbyły się także zawody dla dzieci, 
które ścigały się na płycie boiska.

Na podstawie wiadomości umieszczonych na portalu Opoczno.info 
opracował UG Gielniów.

Kolarski weekend pod hasłem 
„Jedziemy dla Marka”

GiELNiÓw
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Jedziemy dla Marka- Pod takim hasłem zgromadzili się zawodnicy na torze MTB w Gielniowie.



W Gminie Gielniów realizowany jest projekt 
współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w Ramach 
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych. 

W projekcie bierze udział 10 osób z terenu 
naszej gminy w ramach projektu uczestnicy 
korzystają z wykładów ze specjalistami w zakresie 
dietetyki psychologii fizjoterapii projekt  przewiduje 
też  zajęcia z obsługi komputera i urządzeń 

technicznych oraz wyjazdy integracyjne dla  
uczestników projektu. Zachęcamy mieszkańców 
po 60 roku życia do korzystania z wykładów ze 
specjalistami na które jest wstęp dowolny.

W dniu 20 lipca w miejscowości Wywóz odbyło się przekazanie 
boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla najmłodszych. 
Obiekt powstał na terenie starego parku położonego nad stawem. 

W jego skład wchodzą: boisko ze sztuczną nawierzchnią, gdzie 
można grać w siatkówkę i koszykówkę oraz plac zabaw z urządzeniami 
przeznaczonymi do zabaw najmłodszych mieszkańców. Oprócz budowy 
wymienionych obiektów dokonano rewitalizacji terenu, na którym się one 
znajdują. Wybudowano alejki, obok których ustawiono ławki. Położenie 
pośród starodrzewu umożliwia mieszkańcom spędzanie wolnego czasu, 
nie tylko w sposób aktywny związany ze sportem. Można również usiąść 
wraz ze znajomymi i porozmawiać w otoczeniu przyrody. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 260 000 zł. Większość środków została 
pozyskana przez gminę w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” oraz ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013.

Wróćmy jednak do uroczystości, która odbyła się niedzielnym 
popołudniem. Wójt Gminy Gielniów Pan Władysław Czarnecki oraz 
radny Pan Tadeusz Wasiak pełnili rolę gospodarzy. Obecni byli również: 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Dąbrowski i Sekretarz 
Urzędu Gminy Pan Maciej Stoliński oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
pobliskich terenów.

Poświęcenia obiektu dokonali ks. Kanonik Kazimierz Okrutny wraz z ks. 
Prefektem Stanisławem Obratańskim.

Następnie rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnego wieczora.

Projekt „Edukacja 60+”

Oddanie boiska w Wywozie

GiELNiÓw

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 13

Wspólny start do wyścigu - memoriału MTB Gielniów 2014.

To był naprawdę morderczy wyścig. W sposób specjalny organizatorzy uhonorowali p.Katarzynę Galińską.



odRZYwÓŁ

Na Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 
b.r. Rada Gminy w Odrzywole rozpatrzyła 
sprawozdanie Wójta z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Odrzywół w 2013r. 

Po stronie dochodów budżet został 
wykonany w kwocie 12 522 416 zł 
a po stronie wydatków kwotą 11 954 296 zł. 
Większość – 53% dochodów gminy stanowiły 
subwencje państwowe (oświatowa, ogólna 
i wyrównawcza). 14% dochodów stanowiły 
programy dotacyjne dla gminy na realizację 
zadań bieżących. Prawie 1,6 (12%) budżetu 
wpłynęło do gminy ze środków unijnych, 
w tym na zadania inwestycyjne 1,4 mln. zł. 
Tylko niewielka część budżetu stanowiły 
podatki własne i opłaty – 0,6 mln. zł. (5%). 

Samych podatków samorządowych do 
budżetu wpłynęło 327 tyś. zł. (2,6% dochodu). 
Wydatki oświatowe pochłonęły 4,1 mln .zł. 
(34,4%). Wydatki na sfinansowanie zadań 
socjalnych i kulturalnych (min. zasiłki rodzinne, 
opieka społeczna, utrzymanie GBP i świetlic) 
pochłonęły 1,8 mln. zł.(15,5% wydatków). 
Pozostałe zadania bieżące to realizacja zadań 
gospodarczych , w tym utrzymanie mienia 
i gospodarki komunalnej. Na inwestycje gmina 
wydała 2,5 mln. zł. co stanowi prawie 22% 
wydatków. Na głowę mieszkańca gmina wydała 
na inwestycję 616 zł. Z zadań gospodarczych 
zostały zrealizowane min. Modernizacja Stacji   
Wodnych w Kłonnie i Kolonii Ossie , budowa   
chodników w Odrzywole i Cetniu, budowa 

drogi Łęgonice Małe – Nowe Miasto, Centrum  
Wiejskie w Wysokinie, boisko wielofunkcyjne 
w Kłonnie i I etap boiska wielofunkcyjnego 
w Odrzywole, odnowa Parku w Odrzywole,  
modernizacja części oświetlenia ulicznego.

W 2013r. gmina realizowała 8 projektów 
finansowanych ze środków unijnych. Realizację 
budżetugminy pozytywnie oceniła Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie i Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy. Z tytułu realizacji 
budżetu w 2013r. Rada Gminy udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy przy jednym 
głosie sprzeciwu (Radny Sławomir Gajewski) 
i jednym głosie wstrzymującym.

Urząd Gminy w Odrzywole do czasu za-
projektowania i wybudowania bazy komu-
nalnej poszukuje powierzchni garażowych 
dla pojazdów i sprzętu komunalnego oraz 
autobusów i busów. Gmina Odrzywół nie 
powoływała firmy komunalnej dla prowa-
dzenia działalności związanej z utrzyma-
niem sfery komunalnej.

 Obsługę transportu, utrzymania składowiska, 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dróg, 
placów i budynków publicznych  zajmują się 
bezpośrednio pracownicy Urzędu Gminy.  
Gmina dysponuje dwoma autobusami, 
samochodem – śmieciarką, samochodem 
WUKO do kanalizacji, dwoma ciągnikami, 
przyczepami oraz urządzeniami i sprzętem 
komunalnym, a kilku stałych i kilku pracowników 
zatrudnionych w ramach robót publicznych 
obsługuje 6 stacji uzdatniania wody, 76 km sieci 

wodociągowej, 5 oczyszczalni ścieków wraz 
z 5 przepompowniami i 21 km sieci głównej, 
wszystkie budynki oświatowe, cmentarze, 
place i prawie 100 km dróg publicznych 
oraz 5 boisk sportowych. Mówi Wójt Gminy 
Marian Kmieciak: „W budżecie gminy są środki 
na zaprojektowanie i I etap budowy bazy. 
problemem jest odpowiedni, uzbrojony  w  
media  plac i bardzo duże koszty budowy. 
Do tej pory samochody ciężarowe, autobus, 
ciągnik, liczny sprzęt i sól do oczyszczania 
dróg przechowywaliśmy w wynajmowanej 
hali naprzeciw Urzędu Gminy. Korzystaliśmy 
tam z powierzchni ok 200 m 2 z ogrodzonym 
placem. W najbliższym sąsiedztwie Gminy 
nie ma takiej hali i utwardzonego placu. Plac 
dawnego SKR jest nieuregulowany a hale 
zdewastowane. Płaciliśmy osobie wynajmującej 
1200 zł miesięcznie, nie płacąc za utrzymanie, 

energię i dozorowanie. Niestety właściciel 
miał inne plany związane z tą nieruchomością 
i rozwiązał z nami umowę z końcem czerwca. 
Obecnie garażujemy sprzęt i samochody 
na nieprzystosowanym placu za Urzędem 
oraz częściowo na stacji paliw, a nawet na 
podwórkach pracowników. Wynajmującym 
była rodzina starosty Mariana Niemirskiego 
i wpływ na tak szybkie rozwiązanie umowy 
mogła też mieć brudna i kłamliwa nagonka 
ze strony stałych miejscowych politykierów, 
o rzekomym przepłacaniu przez Gminę za 
garażowanie ponoć jednego ciągnika. Może 
te osoby zrobią coś wreszcie pozytywnego dla 
gminy i znajdą za podobną cenę taką samą 
powierzchnię do wynajmu dla samochodów, 
autobusów i sprzętu. Być może tymczasowo 
uda się wydzierżawić część nieruchomości po 
byłym Zakładzie Energetycznym.

Trwają prace przy budowie wielofunkcyj-
nego boiska o nawierzchni tartanowej. Bę-
dzie to takie samo boisko jakie gmina wy-
budowała w 2013r. w Kłonnie.

 Z boiska będzie korzystać młodzież 
z Ossy i Kolonii Ossy. Koszt budowy boiska 
podobnie jak w Kłonnie wyniesie 280 tyś. zł 
brutto. Na jego realizację Gmina pozyskała 
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 120 tyś. zł. W tych miejscowościach 

brak jest obecnie boiska publicznego. 
Wcześniejsze boisko przy dawnej szkole 
podstawowej zostało zajęte pod rozbudowę 
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Kolonii 
Ossie. Z obu tych miejscowości do szkoły 
podstawowej i gimnazjum uczęszcza 35 
dzieci, a miejscowości te zamieszkuje ok. 
400 osób. Oddanie do użytku boiska nastąpi 
na początku sierpnia b.r. Będzie to już szóste 
gminne boisko, a w tym roku powstaną jeszcze 

dwa mini boiska, w Kamiennej Woli i Odrzywole 
(na osiedlu jednorodzinnym).

W sobotę 28 czerwca b.r. w miejscowo-
ściach nadpilicznych ekipa filmowa reali-
zowała nagranie widowiska folklorystycz-
nego „Wesele Opoczyńskie”.

 Nagranie z udziałem zespołu ludowego 
Stowarzyszenia Wiejskiego Wysokina i Cetnia, 
zespołu Wolunecki z Kamiennej Woli i zespołu 
Mateuski z Myślakowic, było realizowane 
w przepięknych plenerach nadpilicznych, we 
wnętrzu zabytkowego drewnianego kościoła 
w Łęgonicach Małych oraz w Izbie Regionalnej 
w Myślakowicach. Dokument „zatrzyma 
w kadrze”orginalne i już znikające zwyczaje, 

związane z folklorem i weselną tradycją 
regionalną naszego regionu kulturowego. 
Celem projektu jest nie tylko zachowanie dla 
następnych pokoleń, przepięknej i barwnej 
kultury opoczyńskiej, ale też promocja 
gminy Odrzywół. Nagranie było realizowane 
w rozdzielczości HD, pozwalającej na emisję 
filmu w telewizyjnych kanałach cyfrowych. 
Koszt nagrania i obróbki filmowej zostanie 
pokryty ze środków Programu LEADER 
w ramach projektu przygotowanego przez 
pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole.

Wójt Gminy otrzymał absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy w 2013r.

Gmina Odrzywół potrzebuje bazy komunalnej

W Ossie powstaje boisko wielofunkcyjne

Powstanie filmowa wersja „Wesela Opoczyńskiego”
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odRZYwÓŁ

W dniu 6 lipca b.r. w Odrzywole odbył 
się po raz trzeci Dzień Odrzywołu. Impreza  
ta wcześniej organizowana z okazji okrą-
głych rocznic historycznych staje się co-
rocznym festynem rodzinnym na rozpo-
częcie wakacji. 

Organizatorem tegorocznego festynu był 
Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak, 
Dyrektor GBP  Bogumiła Stępień, Sołtys i Rada 
Sołecka Odrzywołu oraz OSP Odrzywół. 
Obchody Dnia Odrzywołu mają i miały 
charakter rekreacyjno-sportowy i edukacyjny. 
Imprezę rozpoczął mecz uczniowskich klubów 
piłkarskich z gminy Odrzywół – SMS Lipiny 
i Blask Odrzywół. W meczu lepsi okazali się 
zawodnicy SMS Lipiny. Po meczu na boisko 
wkroczyła grupa rekonstrukcyjna z Warszawy 
i Radomia uzbrojona i umundurowana tak jak 
formacje zbrojne Rzeczpospolitej z XVII w. Nie 
brakło też kobiet w historycznych strojach. 
Grupa zaprezentowała nie tylko uzbrojenie 
i stroje z epoki, ale i scenki historyczne, no 
i co najbardziej się podobało zgromadzonej 

publiczności – pokazy strzeleckie. Aplauz 
wzbudziły pokazy strzeleckie z armaty. 
Ostatni salut na część Odrzywołu oddali 
parlamentarzyści ziemi radomskiej. Po 
zakończeniu inscenizacji historycznej na 
boisko wbiegły drużyny oldboyów Blask  
Odrzywół i  Ceramiki  Opoczno.  Drużynę 
Blasku poprowadził  dawny  piłkarz tego  
klubu , a obecnie Starosta  Przysuski  Marian  
Niemirski, a drużynę Ceramiki poprowadził 
Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego 
Andrzej Kopania. Zdecydowanie lepsi byli na 
boisku piłkarze Ceramiki i wygrali ten mecz 
6:1. Po meczu mieszkańcy gminy i gości 
mogli zdegustować grochówkę przygotowaną 
przez Radę Sołecką oraz tradycyjne pyzy 
przygotowane przez Stowarzyszenie 
Wiejskie Wysokina i Cetnia. Na placu OSP 
odbyła się zabawa wiejska „na deskach”, 
do której przygrywał zespół Dobrodziejki 
z Odrzywołu. O godz. 22.00 uczestnicy 
festynu obejrzeli wspaniały pokaz ogniowy 
w wykonaniu artystów z Makowa. Impreza 

zakończyła się o godzinie 24.00. Organizatorzy 
zadbali o miasteczko zabaw dla dzieci oraz 
o gastronomię. Z okazji Dnia Odrzywołu 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi 
Odrzywolskiej przygotowało Okolicznościowy 
Biuletyn historyczny, a w nim min. teksty 
o sławnych postaciach historycznych 
związanych z ziemią odrzywolską i artykuł 
o pochodzeniu nazwisk odrzywolskich. 
60 egzemplarzy Biuletynu rozeszło się 
błyskawicznie. Na Dzień Odrzywołu przybyli 
goście w osobach min. Wicemarszałka 
Senatu RP Stanisława Karczewskiego, 
Posłów na Sejm Marka Suskiego i Dariusza 
Bąka. Wieczorem do Odrzywołu dotarł też 
świeżo upieczony Poseł do Parlamentu 
Europejskiego dr Zbigniew Kuźmiuk. Pan 
Poseł miał w gminie Odrzywół drugi wynik na 
Mazowszu. Liczna obecność mieszkańców 
i gości wskazuje, że taka impreza integracyjna 
jest potrzebna społeczności gminy i będzie 
organizowana corocznie.

Po 6 latach pracy w charakterze wikariusza Parafii Odrzywolskiej, ks. Sebastian Kijak, 
decyzją ks. biskupa został przeniesiony do pracy w Parafii „Fara” na ul. Rwańskiej 
w Radomiu.

Podczas swojej pracy duszpasterskiej w Odrzywole ks. Sebastian włożył olbrzymi wysiłek 
nie tylko w pracę duszpasterską, ale też społeczną, sportową i oświatową. Był pomysłodawcą 
i twórcą wielu działań i imprez min. organizował coroczne Misterium Męki Pańskiej - wspaniałe 
plenerowe i teatralne widowisko. Organizował zajęcia i rozgrywki sportowe oraz rekreacyjne 
dla młodzieży. Ministranci ,staraniem ks. Sebastiana co roku wyjeżdżali na obozy i pielgrzymki 
zagraniczne. Wielki wysiłek włożył ks. Sebastian w rozwój szkół lipińskich, Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i Liceum Kadetów. Jego staraniem powstała w szkole spółdzielnia uczniowska 
, a przy szkole działa Fundacja wspomagająca rozwój Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. Ks. Wikariusz przy realizacji tych działań współpracował 
z Gminą Odrzywół,  jednostkami OSP i szkołami samorządowymi. W Niedzielę 22 czerwca 
b.r. w kościele parafialnym ks. Sebastiana pożegnały delegacje młodzieży i przedstawiciele 
Gminy  - Wójt Marian Kmieciak i Sekretarz – Celina Pogorzała. W Czwartek 26 czerwca 
b.r. na zakończenie nauki klas III Gimnazjum Publicznego w Odrzywole społeczność szkoły 
podziękowała księdzu za dotychczasową pracę i współpracę ze szkołą. Księdzu Sebastianowi 
życzymy wszelkich sukcesów duszpasterskich i wychowawczych w nowej parafii oraz 
nieustającej opieki Bożej Opatrzności.

Stanisław Gapys
Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kmieciak
Wójt Gminy

Pożegnanie ks. Sebastiana Kijaka

Dzień Odrzywołu
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PoTwoRÓw

W niedzielę, 13 lipca 2014 r. członkowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Potworów spotkali się na 
uroczystym apelu w Rdzuchowie, gdzie 
miejscowa Jednostka obchodziła jubileusz 
90-lecia działalności.

Niedzielne święto społeczności strażackiej 
rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez 
proboszcza parafii 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Sadach księdza Bogdana Nogaja w intencji 
strażaków i ich rodzin.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Potworowa przemaszerowały na 
plac znajdujący się obok Świetlicy Wiejskiej 
w Rdzuchowie, gdzie w obecności druhów 

oraz zaproszonych gości dokonano 
inauguracji odchodów Jubileuszowych poprzez 
wprowadzenie sztandaru Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rdzuchowie, złożenie przez 
Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej Mieczysława Kędzierskiego meldunku 

gotowości oraz podniesienie przez poczet flagi 
państwowej na maszt.

Kulminacyjnym punktem obchodów 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzuchowie 
była ceremonia odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy poświęconej założycielom Jednostki, 
połączona z wręczeniem wyróżnień i odznaczeń 
za wieloletnią pracę i zaangażowanie osób, 
które przez lata współtworzyły historię 
miejscowej Jednostki.

Oficjalną część święta strażaków 
w Rdzuchowie zakończyło przemówienie 
Wójta Gminy Potworów Marka Klimka, 
w którym podkreślił znaczenie działań strażaków 
ochotników na rzecz lokalnej społeczności, 
a także przedstawił zakres zadań jakie władze 
Gminy Potworów czynić będą, by wspomagać 
pracę Ochotniczej Straży Pożarnej.

We wtorkowy poranek 8 lipca 2014 r. 
mieszkańcy Potworowa mogli powitać 
uczestników Pielgrzymki Konnej z Zaręb 
Kościelnych na Mazowszu.

Już po raz piętnasty kawalerzyści ze 
zrekonstruowanego szwadronu 10 Pułku Ułanów 
Litewskich pielgrzymowali do Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej 
w Częstochowie. Inicjatorem i dowódcą 
przedsięwzięcia był wielki miłośnik ułańskich 

tradycji, wachmistrz ks. Andrzej Dmochowski 
- proboszcz parafii Zaręby Kościelne, szefem 
przemarszu ks. wachmistrz Grzegorz Śniadach 
- proboszcz parafii Dąbrówka Kościelna, 
dowódcą szwadronu - ułan Jan Wyszomierski, 
dowódcą służb kwatermistrzowskich - porucznik 
Romuald Wojtkowski, a operatorem muzycznym 
Łukasz Wawro - alumn Wyższego Seminarium 
Duchownego w Warszawie.

Tegoroczna pielgrzymka była dziękczynieniem 
Bogu za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana 
Pawła II. 

Pielgrzymi w ciągu 11 dni spędzonych w siodle 
pokonali liczącą około 400 km trasę.

Przed jasnogórski Szczyt kawalerzyści 
wjechali w sobotę 12 lipca, w galowych 
mundurach kawalerii II Rzeczypospolitej, z kopią 
sztandaru pułku z Białegostoku i wizerunkiem 
Matki Bożej Ostrobramskiej.

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzuchowie

Konno na Jasną Górę
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W dniach 23-24 maja 2014 roku na terenie 
gmin Rusinów i Potworów odbyło się 
uroczyste zakończenie projektu „Wędrowny 
Uniwersytet Tradycji” prowadzonego 
przez Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna 
oraz animatorów i pasjonatów muzyki 
tradycyjnej z całej Polski. Projekt 
realizowany był z dziećmi i młodzieżą 
z południowego Mazowsza.

Celem Wędrownego Uniwersytetu Tradycji 
było wypracowanie modelu edukacji nieformalnej 
w zakresie poznawania lokalnej kultury 
tradycyjnej przy wykorzystaniu współczesnych 
środków wyrazu artystycznego. Działania te 
miały przyczynić się do podtrzymania ciągłości 
lokalnych tradycji poprzez inicjację i wspieranie 
procesu odkrywania i poznawania bogactw 
miejscowej kultury przez dzieci i młodzież. 
W trakcie półtorarocznych cyklicznych zajęć 
młodzi studenci prowadzili wywiady ze 
starszymi mieszkańcami regionu dotyczącymi 
lokalnej historii, dawnych praktyk kulturowych, 
zwyczajów, obrzędów, legend, strojów itp.; 
brali udział w spotkaniach z miejscowymi 
muzykantami, śpiewaczkami i tancerzami. 
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie spotkań 
ze starszym pokoleniem były podstawą działań 
warsztatowych wykorzystujących różnorodne 
techniki artystyczne – m.in. fotografię, film, dizajn, 
rękodzieło, sztuki plastyczne, happening czy 
muzykę. W efekcie każdego cyklu warsztatowego 

powstały nowe dzieła opowiadające 
w różny sposób o lokalnej kulturze. Wszystkim 
warsztatom i wydarzeniom projektowym 
towarzyszyła lokalna muzyka tradycyjna – 
wykonywana na żywo przez miejscowych 

muzykantów i śpiewaczki oraz ich uczniów 
prowadzących warsztaty. 23 maja w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych w Rusinowie, 
Nieznamierowicach i Potworowie odbyła się 
prezentacja efektów prac warsztatowych oraz 
uroczyste rozdanie dyplomów Wędrownego 

Uniwersytetu Tradycji potwierdzających 
wiedzę i umiejętności nabyte przez studentów 
w trakcie działań projektowych. Dyplomy, wedle 
przyjętego założenia współpracy ze szkołami, 
mają mieć wpływ na końcowe oceny w procesie 

edukacji formalnej młodych uczestników 
projektu. 24 maja w Przystałowicach Małych 
w gminie Rusinów odbył się uroczysty Piknik 
Rodzinny z udziałem studentów, prowadzących 
i Mistrzów Wędrownego Uniwersytetu Tradycji; 
ich rodzin, lokalnych twórców ludowych, 

wolontariuszy oraz zaproszonych 
gości. W trakcie pikniku odbyła się 
prezentacja wszystkich efektów prac 
warsztatowych; gry, tańce i zabawy 
przy tradycyjnej muzyce granej na 
żywo oraz liczne konkursy dotyczące 
wiedzy i umiejętności nabytych 
w trakcie projektu m.in. grania 
na instrumentach, tańca, śpiewu 
oraz znajomości lokalnej kultury. 
Projekt sfinansowany został przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Fundację PZU. 
Partnerami w projekcie były: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Rusinowie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nieznamierowicach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 
Publiczne Gimnazjum w Potworowie. 
Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Rada 
Wędrownego Uniwersytetu Tradycji 
pragną podziękować wszystkim 
młodym uczestnikom projektu 
i wolontariuszom, Mistrzom – lokalnym 
twórcom ludowym, darczyńcom, 
współpracującym szkołom oraz 
innym partnerom, organizacjom 

i osobom, które wspierały działania projektowe. 
Więcej informacji na temat projektu „Wędrowny 
Uniwersytet Tradycji” można znaleźć na stronie 
internetowej www.wut.art.pl.

Opracowanie: Stowarzyszenie „TRATWA”

Wielki Finał Wędrownego Uniwersytetu Tradycji
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RusiNÓw

W niedzielę 22 czerwca 2014 roku odbył się w Nieznamierowicach 
dzień sportów plażowych. Głównymi zawodami był oczywiście 
Otwarty Gminny Turniej w Siatkówce Plażowej organizowany przez 
Gminne Stowarzyszenie LZS Gm. Rusinów, w którym nagrody 
ufundował Wójt Gminy Rusinów. 

W rozgrywkach udział wzięli zarówno najmłodsi jak i starsi. Nie zabrakło 
dziewcząt, wśród których siatkówka jest bardzo popularna. Niestety 
pogoda spłatała figla. Na przemian świeciło słońce i padał deszcz. Wiatr 
mocno utrudniał grę powodując sporo przypadkowości. Jednak chęci 
były silniejsze, a serce zawodników do walki niezłomne. Lepiej sytuacja 
przedstawiała się w plażowej piłce nożnej. Tutaj warunki pogodowe nie 
były aż tak istotne. Turniej odbył się bez większych problemów. Ale te 
dwie dyscypliny to nie wszystko, co się działo. Można było się spróbować 
w celności i dobrym oku. Najpierw było strzelanie z łuku. Okazało się to 
niełatwe zadanie. Niezbędny jest w takiej dyscyplinie długi trening, aby 

opanować stałe naprężenie cięciwy i odpowiedni kąt strzały. Lepiej było 
z karabinkiem pneumatycznym. Przy opanowanych nerwach i wprawnym 
oku łatwiej trafiało się do celu, choć i tutaj wiatr płatał figle. Zwieńczeniem 
całej imprezy było przeciąganie liny na piasku. W tej dyscyplinie było 
najwięcej zabawy. Swoimi występami, a także grą uświetniły imprezę 
„Przystalanki”. Między innymi i one przygotowały potrawy regionalne, 
które chętnie były smakowane zarówno przez uczestników zawodów, jak 
i kibiców. Całość tej niecodziennej i miłej zabawy w piasku zorganizował 
LZS Skamander Nieznamierowice w ramach Rekreacyjnego Turnieju 
Gmin i Wsi z obszaru LGD – Wygrajmy Wszyscy Razem.

Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce 
nożnej zawsze poprzedzany jest rozgrywkami 
szóstek w tej dyscyplinie. 

Jest to takie przetarcie się przed tą główną 
imprezą sezonu sportowego. Do zawodów 
w kategorii juniorskiej młodszej, czyli szkoły 
podstawowej przystąpiły dwa zespoły. Nie 
oznacza to jednak, że spowodowało to niską 
jakość gry. Wręcz przeciwnie. Sam wynik 
obrazuje emocje i styl. Drużyna Blasku Rusinów 
pokonana zostało 2:3 przez najmłodszych 
piłkarzy z Bąkowa. W juniorach starszych – 
gimnazjum, była większa ilość spotkań, bowiem 
do tego turnieju przystąpiło 6 drużyn. Podzielone 
na dwie grupy, grały one systemem „każdy 
z każdym”. W efekcie drużyny, które zajęły 
pierwsze miejsca w swoich grupach zagrały 
w finale, a te, które zajęły miejsca drugie 
spotkały się w walce o miejsce III. Właśnie 
w tym mniejszym finale zespół Armagedon 
Nieznamierowice uległ wyraźnie drużynie 
Krzesławice/Borowina w stosunku 2:5. A finał 
podobnie jak u młodszych kolegów, znów był 
zacięty i znów zakończył się wynikiem 2:3. Tutaj 
zwyciężył zespół Blasku Rusinów II, wygrywając 
z drużyną Gryfa Grabowa. W kolejnym tygodniu 
spotkali się seniorzy. Pięć zespołów zagrało 
ze sobą systemem ligowym bez rewanżu. 
Najlepiej poradził sobie zespół Armagedon 
Nieznamierowice, który zgromadził 10 pkt. Tuż 
za nim z 7 pkt. Zameldowała się drużyna Gryfa 
Grabowa I, której to udało się wyprzedzić swoich 
kolegów z Gryfa Grabowa II zaledwie 1 pkt. 
Turnieje zostały zorganizowane przez Gminne 
Stowarzyszenie LZS Gm. Rusinów, a nagrody 
ufundował Wójt Gminy Rusinów.

Dzień sportów plażowych

Początek sezonu piłkarskiego
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RusiNÓw

Dla wodociągu zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Rusinowie, 
odwiercono nową studnię o głębokości 100 m. Stacja zaopatruje 
w wodę miejscowości: Rusinów, Grabowa, Zychorzyn, Władysławów, 
Karczówka, Krzesławice, Klonowa i Brogowa. 

Średnie dobowe zużycie wody rozpatrywane na przestrzeni roku 
kalendarzowego oscyluje w granicach 250 m3. Aktualnie SUW przetwarza 
około 18 m3/h. Studnia, która została odwiercona pod koniec lat 90-tych 
ubiegłego stulecia, uległa awarii i jej wydajność spadła o połowę. Przyszedł 
wreszcie czas, aby tę studnię zastąpić nową. W maju tego roku wyłoniono 
wykonawcę na podstawie przetargu nieograniczonego, który zakończył 
odwiert w terminie i po uzyskaniu warunków użytkowania ze Starostwa 
Powiatowego będzie można przystąpić do uzbrojenia studni w pompę 
głębinową i obudowę. Z przedstawionych przez wykonawcę badań wody 
okazuje się, że woda ta posiada tylko nieznaczne ilości żelaza i manganu, 
które towarzyszą zawsze wodzie pobieranej z utworów jurajskich. Ta 
inwestycja była możliwa dzięki umorzeniu pożyczki z poprzednich 
inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Liczymy, że już pod koniec września mieszkańcy 
będą mogli smakować świeżą i dobrą wodę.

W niedzielę 29 czerwca 2014 roku w miejscowości Nieznamierowice 
odbył się już po raz kolejny festyn „Nocy Świętojańskiej”  
połączony z 90 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nieznamierowicach. 

Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Nieznamierowice oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznamierowicach. 
Nieocenioną pomoc w przygotowaniach zaofiarował Wójt Gminy Rusinów. 
Tegoroczna odsłona festynu była pełna niespodzianek. Imprezę uświetnił 
występ młodzieżowej orkiestry dętej z Potworowa pod batutą Pana 
Marka Gapysa. Dla zgromadzonych widzów zaśpiewał zespól ludowy 
„Przystalanki”. Zaprezentowały się również artystki młodego pokolenia: 
Aleksandra Kulkowska oraz Aleksandra Świtka - laureatka tegorocznych 
Kazików. Publiczność zabawiał zespół disco polo „Vegas”, natomiast 
gwiazdą wieczoru był „Fantastic Boys” i „Babska Rzeczpospolita”, 
która roztoczyła urok rytmów cygańskich. Oprócz występów zespołów 
odbyła się również degustacja potraw regionalnych przygotowana przez 
organizacje z Gminy Rusinów. Przygotowano liczne atrakcje  m.in.: pokaz 
sprzętu strażackiego oraz konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. 
Największe zainteresowanie wzbudzał pokaz konnego wozu strażackiego 

z początku XX wieku. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody, ufundowane 
przez sponsorów. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych 
wszystkim uczestnikom dopisywał humor i dobra zabawa. Dodatkowe 
atrakcje rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowała Fundacja 
Sportowa Polska. Podczas imprezy przeprowadzona została aukcja 
pamiątek sportowych przekazanych przez olimpijczyków i wybitnych 
polskich sportowców. Dochód z aukcji przeznaczono na realizacje zajęć 
sportowych dla dzieci z Gminy Rusinów. Pomysłodawcą i sponsorem 
pamiątek była Fundacja Sportowa Polska. Festyn „Nocy Świętojańskiej” 
organizowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju z działania „Małe Projekty”. Należy wspomnieć, że 
główne uroczystości zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele 
lokalnego samorządu w osobach m.in.: Wójta Gminy Rusinów – Marka 
Modrzeckiego i Przewodniczącej Rady Gminy w Rusinowie – Jadwigi 
Kietlińskiej. Władze Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentowali z ramienia 
województwa mazowieckiego: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP – Dh Zbigniew Gołąbek. Nie zabrakło także przedstawiciela 
samorządu województwa mazowieckiego – Radnego Leszka Przybytniaka.

VII Noc Świętojańska 

Nowa studnia głębinowa
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24 czerwca 2014  w godzinach 8:45 – 14:00 na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie odbył się festyn pod hasłem 
„Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego” – patrona 
szkoły. 

Festyn skierowany był do uczniów z terenu gminy Wieniawa i ich rodzin. 
Przyczynił się do wzmocnienia więzi rodzinnych, ale przede wszystkim do 
promocji imprez kulturalnych i sportowych, a także aktywnego i zdrowego 
stylu życia. Ponadto organizatorzy festynu wraz z LGD „Razem dla 
Radomki” w wyszukany sposób zaprezentowali lokalne walory, bogactwo 
kultury i historii gminy Wieniawa, w szczególności poprzez związek Jana 
Kochanowskiego z tym obszarem. Warto również zauważyć, że dzień 
ten ukazał pozytywne strony życia na wsi tak często nie dostrzegane 
przez nas samych.

Po otwarciu uroczystości  nastąpiło wręczenie honorowej odznaki PCK 
dla Publicznego Gimnazjum w Wieniawie. Następnie na tę okoliczność 
została przygotowana i zaprezentowana inscenizacja oraz prezentacja 
multimedialna na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego. W dalszej 
części organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji m.in.: występy zespołu 
ludowego „Zakrzewiaki”, zespołu muzycznego MIXBAND, teatru dla 
dzieci - „Baśniowy Czarodziej” oraz teatru z MOW w Pogroszynie. 
Nie zabrakło również czegoś dla ducha – kabaret „CHYBA” rozbawił 
wszystkich uczestników do łez. Wiele uśmiechu i zadowolenia dostarczyły 
różne konkurencje sportowe, w których udział wzięli zarówno uczniowie 
jak i ich rodzice. 

Festyn zorganizowany na terenie ZSO w Wieniawie dzięki organizacji 
wydarzeń i warsztatów, kampanii informacyjnej za pomocą Internetu 
i partnerów medialnych nie tylko umożliwił wyborne spędzenie czerwcowego 
dnia z dużą ilością wrażeń, ale głównie przybliżył zarówno mieszkańcom 

gminy Wieniawa jak i całego regionu radomsko – przysuskiego historie 
naszych ziem w aspekcie rodu Kochanowskich.

Festyn okazał się wspaniałą okolicznością do miłych spotkań i rozmów, 
a także do niecodziennej rozrywki. 

W dniu 20 lipca 2014 roku w pięknie wybudowanej muszli 
w parku wieniawskim odbyły się VIII Spotkania  z Folklorem im. 
Stanisława Stępniaka” imprezy organizowanej przez Gminne Centrum 
Kultury w Wieniawie. Imprezę  otworzył Pan Witold Studziński 
Wójt Gminy Wieniawa, który powitał wszystkich biorących udział 
w spotkaniu, życząc im udanych występów i miłego pobytu na 
terenie Gminy Wieniawa.

W spotkaniu wzięło udział około 50 wykonawców indywidualnych 
i zespołowych. Komisja konkursowa postanowiła przyznać  nagrody 
pieniężne za przedstawione programy artystyczne dla solistów 
instrumentalistów oraz kapel ludowych uczestniczących „ VIII Spotkań 
z Folklorem im. Stanisława Stępniaka”. Komisja oceniała wyraz  artystyczny, 
doboru repertuaru, strojów i rekwizytów, techniki gry, czystości brzmienia 
i poprawności wykonania. 

W kategorii solistów - instrumentalistów I miejsce zdobył Pan Marian 
Szczepański z II miejsce zajął  Aleksander Krupa z Radomia, natomiast 
na trzecim miejscu uplasował się Stefan Dziubiński z Radomia, 
najstarszy uczestnik.

W tej kategorii wyróżniono trzech wykonawców a mianowicie: Michał 
Fokt, Stanisław Posiadły, Andrzej Malik 

W kategorii kapel ludowych bezapelacyjnie zwyciężyła Kapela 
Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, drugie miejsce zajęła Kapela 

Tadeusza Lipca z Wygnanowa, trzecie miejsce Kapela Tomasza Stachury 
z Woli Grabowskiej.

Wyróżniono następujące kapele: Kapela braci „Wlazło” , Kapela 
Strzeleckich, Kapela Sylwestra Gajdy.

Komisja postanowiła przyznać statuetki „ZŁOTA HARMONIA” 
najlepszego solisty-instrumentalisty i najlepszej kapeli ludowej, którymi są:

1. Solista-instrumentalista - Marian Szczepański
2. Kapela ludowa - Kapela Wiesławy Gromadzkiej
„VIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka” pokazały ciągłość 

tradycji regionalnej poprzez zaprezentowanie muzyki ludowej i elementów 
kultury ludowej. Impreza przypomniała szerszemu gronu osób-postać 
Stanisława Stępniaka, wyjątkowo uzdolnionego muzyka ludowego i autora 
wielu utworów ludowych oraz długoletniego mieszkańca gminy Wieniawa.

Zorganizowana impreza kulturalna doskonale określała wartości 
zakorzenione w tradycjach naszych ojców i przodków i  podkreślając , że 
w „VIII Spotkaniach z Folklorem im. Stanisława Stępniaka” występowały 
kapele ludowe, w których składach występowały harmonie trzyrzędowe- 
ręczne i pedałowe co jest zjawiskiem unikatowym w Polsce.

Festyn w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

„VIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka”
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Wójt Gminy Wieniawa z laureatami konkursu wiedzy o samorządzie wieniawskim.
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Tradycyjnie od kilkudziesięciu już lat  
organizowane są w Wieniawie Sobótki. 
W tym roku obchody zorganizowało Gminne 
Centrum Kultury w Wieniawie w niedzielę 
22 czerwca. 

Była muzyka, taniec, śpiew, poezja, woda 
i ogień. Na imprezę licznie przybyli mieszkańcy 
Wieniawy i okolic. Krótką historię zwyczajów 
Sobótkowych przedstawiła Elżbieta Skalska: 
„Noc Świętojańska, to święto nie tylko 
sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, 
ale zawierające też pierwiastki celtyckie, 
germańskie i indoeuropejskie. Obchodzone 

w okresie letniego przesilenia, dawniej było 
świętem pełnym magii i wróżb, świętem miłości, 
radości, a także urodzaju i płodności. Obyczaje 
sobótkowe zawsze były związane z kultem 
ognia i wody. Kult wody przetrwał do dziś 
w obrzędzie puszczania wianków na wodę 
z nurtem rzeki. Pierwotnie chodziło o pozyskanie 
życzliwości wody, później był to rodzaj wróżby 
miłosnej. Jeśli wianki puszczone przez chłopca 
i dziewczynę spotkały się na wodzie, oznaczało 
to, że młodzi się wkrótce pobiorą.”  Ludowe 
piosenki związane z wiankami zaśpiewał  
zespół folklorystyczny „Wieniawa”. Odbył się 

też konkurs na najładniejszy wianek. Z pośród 
11  wianków przyniesionych  na konkurs 
nagrodzono 5. Nagrody w postaci suszarek 
do włosów otrzymali: Natalia Kornacka i Paulina 
Augustyniak z Korycisk, Kinga Niewadzisz i Julia 
Kalita z Wieniawy oraz Stowarzyszenie Kobiet 
ze Skrzynna. 

Przy dźwiękach kapeli Jana Wochniaka 
i śpiewu  Zespołu „Wieniawa” wyruszył korowód 
nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko, 
przy   muzyce ludowej i śpiewie  puszczano 
wianki na wodę. Imprezę  zakończyła zabawa 
ludowa oraz konkurs na najładniej tańczącą parę.

Wianki Wieniawa 2014

Warsztaty z lego robotyki
W dniach od 14 do 18 lipca 2014r. w Gminnym Centrum Kultury 

w Wieniawie odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas 
I-IV. Warsztaty z LEGO ROBOTYKI poprowadził Michał Kalita 
pochodzący z Kłudna a obecnie mieszkający  nauczyciel w Warszawie.  
Warsztaty dla dzieci z LEGO ROBOTYKI są szansą na naukę 
nowych umiejętności oraz poznanie podstawowych pojęć związanych 
z robotyką, automatyką, informatyką. Zajęcia edukacyjne dalekie są 
od szkolnych wykładów i tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. 
Warsztaty z Małym Inżynierem to przede wszystkim zabawa, która 
ukazuje naukę. Zajęcia wyróżniają się nowatorskim podejściem 
do robotyki. Kształtują one twórcze postawy najmłodszych dzieci, 
pobudzają do działania i bawią. Nauka to zabawa, a czas wolny 
to aktywny i kreatywny wypoczynek. Zajęcia edukacyjne z LEGO 
ROBOTYKI dostosowane są do młodego wieku kursantów, którzy 
pierwszy raz mają kontakt z programowaniem i budowaniem 
robotów. Podczas warsztatów młodzi kursanci pracują w parach. 
Zajęcia z robotyki dla dzieci to okazja do poznania nauk ścisłych 
od ich praktycznej strony. Klocki rozwijają zdolności manualne oraz 
myślenie kreatywne od najmłodszych lat. Z uwagi na bardzo dużo 
chętnych dzieci podzielono na II grupy. Kolejne warsztaty zostaną 
przeprowadzone w czasie ferii zimowych.
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Puszczanie wianków na rzece Radomka

Pomysłodawca warsztatów z uczestnikami
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Sierpień za pasem, papryka dojrzewa w tunelach, więc nie może 
zabraknąć paprykowego specjału w przysmakach Skowyrówki. 
Polecam bigos z papryki. Pyszny, pożywny i przyjazny dla kieszeni. 
Smacznego. 

Składniki (3-4 porcje): 10 dag fasoli, 1 kg czerwonej papryki,                 
2 łyżki oleju, 30 dag kiełbasy, 2 cebule, 3 łyżki przecieru pomidorowego, 
3/4 szklanki śmietany, szklanka bulionu mięsnego, ostra papryka, 
majeranek, sól, pieprz.

Przygotowanie: Fasolę opłucz, zalej wodą, zagotuj, odstaw na           
2 godz. Zmień wodę, ugotuj do miękkości, odcedź. Papryki umyj, 
oczyść z pestek i białych błon, pokrój drobno. Skrop łyżką oleju, uduś 
do miękkości. Kiełbasę pokrój w plastry, podsmaż na oleju. Na tym 
samym tłuszczu zrumień posiekaną cebulę. Dodaj fasolę, paprykę, 
kiełbasę, przecier, śmietanę, podlej bulionem. Duś 10 min. Przypraw do 
smaku ostrą papryką, majerankiem, solą i pieprzem. Pyszne. Polecam.

Anita Rejmer

Przysmaki Skowyrówki

Bigos z papryki

Święto Policji w Przysusze  

Nowe Formy Kształcenia dorosłych w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
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Dzisiaj  (25.07) w Komendzie Powiatowej 
Policji odbyły się uroczystości Święta Policji. 
W tym roku obchodzimy 95 lecie powstania 
polskiej Policji. 

Obchody Święta Policji to okazja do 
awansów i odznaczeń. Wyróżnionych 
w tym roku z tej okazji zostało 22 
funkcjonariuszy z  Komendy Powiatowej 
Policji w Przysusze, którzy otrzymali 
odznaczenia i mianowania na wyższe 
stopnie w  korpusach. W uroczystym 
apelu udział brali m. in. przedstawiciele 
władz powiatu przysuskiego, wójtów gmin: 
Borkowice, Klwów, Potworów i Rusinów, 
sądu, prokuratury, straży pożarnej oraz 
nadleśnictwa. W trakcie uroczystości 
policjantom wręczono odznaczenia oraz 
mianowania na wyższe stopnie policyjne: 
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 27 czerwca 2014 roku Brązową 
Odznakę „Zasłużony policjant” nadano: 
asp. szt. w stanie spoczynku Leszkowi 
Rynkiewiczowi Decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2014 roku 
Medalem Brązowym za „Zasługi dla Policji” 
odznaczono: Tomasza Matlakiewicza – 
wicestarostę przysuskiego. Komendant Główny 
Policji oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
Policji  z dniem 24 lipca 2014 roku mianował: - 

młodszym inspektorem  Policji podinsp. Robert 
Pacholarz - podinspektorem  Policji: nadkom. 
Wojciech Brandt, nadkom. Tamara Bomba, 
nadkom. Jan Bomba. Młodszym aspirantem 
Policji, sierż. szt. Anetę Wilk. Aspirantem Policji: 

mł. asp. Wioleta Bartos, mł. asp. Grzegorz 
Grabowski, mł. asp. Marek Woźniak. Na stopień 
starszego aspiranta Policji awansowali: asp. 
Jarosław Baran, asp. Paweł Kaczor, asp. 
Sebastian Zdziech, asp. Adam Zygartowicz. 
Do stopnia aspiranta  sztabowego Policji został 
awansowany st. asp. Andrzej Pasternak. Stopień 

sierżanta Policji uzyskali: st. post. Dariusz 
Idzikowski, st. post. Łukasz Krajewski, st. post. 
Łukasz Noga. Stopień sierżanta sztabowego 
Policji otrzymali: st. sierż. Czesław Brzyk, st. 
sierż. Wojciech Polak, st. sierż. Paweł Ślipek, 

st. sierż. Adrian Wejner, st. sierż. Martyna 
Zabroń, st. sierż. Tomasz Ziółek. Zostały  
także odczytane  podziękowania i życzenia  
od Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha, 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
– Czesława Czechyry, Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
i Starosty Przysuskiego. Składający 
życzenia w imieniu starosty wicestarosta 
Tomasz Matlakiewicz podkreślił z satysfakcją 
fakt wsparcia finansowego udzielonego 
KPP w Przysusze na zakup 1 radiowozu 
oraz poinformował o złożeniu Radzie 
Powiatu przez Zarząd Powiatu wniosku 
o wyasygnowanie przez powiat środków na 
patrolowe służby ponadnormatywne, który 
rada rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu 

plenarnym. Na zakończenie uroczystości 
serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania 
dla policjantów i pracowników Policji złożyli 
zaproszeni goście, którzy życzyli dalszych 
sukcesów wszystkim przysuskim  policjantom. 

  Na podstawie materiałów 
KPP Przysucha opracował Jarosław Bednarski

Zapraszamy chętnych na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:
- kucharz

- mechanik-monter maszyn i urządzeń
- fryzjer

- technik hotelarstwa
- technik ekonomista

Nabór trwa do 30 września 2014 r.

Zapraszamy również chętnych do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla  DOROSŁYCH. Nauka w liceum trwa dwa lata w systemie 
zaocznym (sobota, niedziela zjazdy co 2 tygodnie). Do liceum przyjmowani są słuchacze po  zasadniczej szkole zawodowej.

Zapisy do 1 września 2014 r. 
Szczegółowe informacje znajdują się w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha tel. 48 675 2463 

lub na stronie www.zsz.przysucha.pl

Nagrodzeni z okazji Święta Policji.
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21 czerwca odbył się turniej siatkówki 
plażowej w Rawie Mazowieckiej, w którym 
uczestniczył Michał Korycki w zespole 
z Jakubem Buckim. Przysuski duet zajął 
bardzo wysokie - drugie miejsce. 

W pierwszej rundzie para Korycki/Bucki 
bez problemów uporała się z przeciwnikami, 
natomiast w drugiej musiała uznać wyższość 
późniejszych zwycięzców turnieju, duetowi 
Biernat/Felisiak. Po porażce nasi zawodnicy 
w kolejnych meczach szli jak burza. 

W ćwierćfinale pokonali parę Manios/Biernacki 
21:13 , a w półfinale zwyciężyli 21:15 duet 
Skoneczny/Narowski. Warto dodać, że obie 
pary to uznane marki na arenie ogólnopolskiej. 
Finał rozpoczął się po myśli Koryckiego 
i Buckiego, którzy pierwszą partię wygrali 
do 11. Niestety kolejne 2 sety padły łupem 
Biernata i Felisiaka i to oni mogli się cieszyć 
z ostatecznego zwycięstwa.

Piotr Skiba

Przez 5 tygodni w czerwcu i Lipcu pasjo-
naci piłki nożnej w powiecie przysuskim 
rozgrywali amatorski turniej pod nazwą II 
Powiatowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Sta-
rosty Przysuskiego. 

Z ramienia powiatu zawodami opiekował się 
wicestarosta Tomasz Matlakiewicz, który przez 
całe rozgrywki towarzyszył zawodnikom pod-
czas ich zmagań na boisku, a na zakończenie 
rozgrywek wręczył zwycięzcom i pokonanym 
ufundowane przez powiat puchary i nagrody. 
Szczególne słowa uznania należy skierować 
pod adresem gospodarzy, którzy znakomicie 
przygotowali obiekt na zawody, wielka w tym 
zasługa sołtysa Wistki p. Piotra Włodarczyka, 
jak również Panów Jerzego Włodarczyka i Ka-
mila Jędrzejczaka. Dzięki nim turniej został ro-
zegrany w bezpiecznych warunkach, na wyso-
kim poziomie sportowym i w znakomitej, przyja-
znej atmosferze. Takie rozgrywki są szczegól-
nie wartościowe, ponieważ odbywają się wy-
łącznie dlatego, że wynikają z potrzeby uczest-
ników. Od samego początku do końca jest to 
inicjatywa tych, którzy przez 5 tygodni bawili się 
piłką we własnym gronie. W takich okoliczno-
ściach rywalizacja sportowa, choć bardzo waż-
na schodzi jednak na drugi plan. Mimo walki 
na boisku, po meczach zawodnicy się po pro-
stu ze sobą przyjaźnią i integrują. Dbali zresz-

tą o to organizatorzy przygotowując pomeczo-
we ognisko, które spotkało się z ciepłym przy-
jęciem uczestników. W zawodach wystąpili pił-
karze z Janikowa, którzy zajęli I miejsce, Kra-
jowa – II miejsce, Skrzyńska – III miejsce, go-

spodarze, Wistka – IV miejsce, Gliniec – V miej-
sce i Dębiny – miejsce VI.

Drużyny od I do III miejsca otrzymały z rąk 
wicestarosty Tomasza Matlakiewicza pamiąt-
kowe puchary i piłki, w tym najnowsze „Brazu-
ca”, Gospodarze natomiast w uznaniu swojej 
pracy wielkiego wysiłku organizacyjnego zostali 
nagrodzeni ufundowanym przez wicestarostę 
kompletem strojów piłkarskich. Dla mnie ten 
turniej ma specjalne znaczenie sentymentalne, 
ponieważ tak się złożyło, że wszystkie druży-

ny startujące w rozgrywkach są mi szczególnie 
bliskie, natomiast najbliższe więzi emocjonalne 
wiżą mnie z drużynami z podium. W Skrzyń-
sku – zdobywcy III miejsca mieszkam, w Kra-
jowie który został wicemistrzem rozgrywek się 
urodziłem, a z Janikowem czuję się szczególnie 
powiązany więzami przyjaźni z wieloma miesz-
kańcami. Tak jest w naszej lidze, że zwycięzca 
zostaje organizatorem następnej edycji. Mam 
więc nadzieję, że za rok spotkamy się w Jani-
kowie na jeszcze lepiej zorganizowanej lidze. 
Korzystając z okazji pragnę wszystkim serdecz-
nie pogratulować znakomitych występów na 
boisku i naprawdę super atmosfery wokół nie-
go. Dziękuję Piłkarzom za niezapomniane za-
granie, widzom, którzy często z dziećmi przy-
chodzili licznie kibicować swoim drużynom, sę-
dziemu za spokój, opanowanie i wysoką kul-
turę prowadzenia rozgrywek i przede wszyst-
kim organizatorom z wistkim za wielką gościn-
ność i pracę włożoną we wzorową organiza-
cję i przeprowadzenie rozgrywek, co naprawdę 
nie było łatwe. Mam nadzieję, że za rok znowu 
wszyscy się spotkamy – mówi wicestarosta To-
masz Matlakiewicz. Opis całego turnieju, cie-
kawe komentarze, oraz tabela ze szczegóło-
wą klasyfikacją są dostępne na stronie www.
ligaprzysucha.jimdo.pl

Jarosław Bednarski

W dniach 15-17 lipca na łódzkich boiskach 
odbył się finałowy turniej Mistrzostw Polski 
Juniorów w siatkówce plażowej. 

Jednym z uczestników był pochodzący 
z Przysuchy Michał Korycki, reprezentujący 
UKS SMS ŁÓDŹ, grający w zespole z Jakubem 
Jetke  z Pucka. Poziom zawodów był bardzo 
wysoki i niezwykle wyrównany. Para Korycki/
Jetke bez większych problemów wygrała swój 
pierwszy mecz, co było dopiero przetarciem 
przed dalszą częścią zawodów. W drugim meczu 
nasz zespół zmierzył się z parą Lesiuk/Stysiał 
(Chemik Bydgoszcz). Po dramatycznym meczu 
zakończonym dopiero w tie breaku przysusko-
pucka para mogła cieszyć się ze zwycięstwa. 
W trzecim meczu, również opiewającym w świetne 
akcje i długie wymiany, nasi zawodnicy musieli 
uznać wyższość późniejszych zwycięzców. 
Ostatni dzień turnieju nasz duet rozpoczął 
meczem o wszystko z parą Zdybek/Lewandowski 
z Gwardii Wrocław. Pojedynek rozpoczął sie 

fatalnie dla Koryckiego i Jetke, gdyż przegrali 
pierwszego seta do 12. W drugim zrobiło sie 
znacznie ciekawiej, gdyż oba zespoły szły „łeb 
w łeb”. Zdybek/Lewandowski mieli nawet piłkę 
setową w górze, jednak w najważniejszym 

momencie świetną obroną oraz atakiem popisał 
się Michał Korycki. Trzeci set był bardzo podobny 
do drugiego, przeciwnicy odskoczyli Michałowi 
i Jakubowi nawet na 2 punkty w końcówce, 
ale ostatecznie to oni zachowali więcej zimnej 
krwi i zwyciężyli 17:15. Półfinał był meczem 
bez historii. Nasz duet szybko pokonał dobrze 
znaną parę Paszkowski\Kaszewiak do 8 i 10. 
W wielkim finale Michał z Kubą znów zmierzyli 
się z parą Łysikowski\Wierzbicki ze Szczecina. 
Niestety po raz drugi, Korycki/Jetke musieli uznać 
wyższość rywali. Mecz zakończył się wynikiem 
2:0. Wicemistrzowie zapewniają, że to nie koniec 
rywalizacji na wysokim poziomie. Teraz czas na 
rozgrywki seniorskie. Sukces na Mistrzostwach 
Polski poprzedziło zdobycie w czerwcu tytułu 
Mistrzów Województwa Łódzkiego. Będzie można 
ich zobaczyć na żywo podczas turnieju „Beach 
Ball Przysucha”, który odbędzie się 9 sierpnia 
nad zalewem w Toporni.

Piotr Skiba

Siatkarze plażowi z Przysuchy znów pokazali klasę!

Wicemistrz Polski z Przysuchy

II edycja Powiatowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Starosty Przysuskiego rozstrzygnięta.

Janików zwycięża rozgrywki Wistka 2014.

Siatkarze z Przysuchy na drugim miejscu.

Nieustępliwa walka i sportowa atmosfera 
towarzyszyły rozgrywkom.

Wicemistrowie Polski Michał Korycki (z lewej) 
i Jakub Jetke z wywalczonymi medalami. 

Gratulujemy.



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

20.07.2014 r. finały Ligi Piłkarskiej o Puchar starosty Przysuskiego 
- Wistka 2014.

Dynamika, akcja i walka charakteryzowały cały turniej.

Na meczach nie mogło zabraknąć widzów.

Drużyna z Janikowa I miejsce.

Drużyna ze Skrzyńska III miejsce.Drużyna z Krajowa II miejsce.

Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz wręcza puchar zwycięzcom.

Nadzieja piłki w powiecie. Już teraz gra tak, że razem z piłką buty latają.

Sędzia Sebastian Młodawski widzi wszystko i zachowuje spokój. To był też jego turniej.


