
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Informator Samorządowy

Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, 
Potworów, Rusinów, Wieniawa

ZIEMIA PRZYSUSKAwrzesień 2014

Nr 9 (33)

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

ISSN 2299-4343

Stefanów.
70 rocznica bitwy pod wSią, 

której nie ma.
więcej Strona 12-13I N

s 
Re

j. 
4/

12



PowiAT PRZYsuski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA2

Wrzesień zawsze kojarzy się z historią. Wszy-
scy wiemy, że 1 września 1939 rozpoczęła się II 
wojna światowa od ataku Niemiec na Polskę, a 17 
września Związek Sowiecki wypełniając zobowią-
zania sojusznicze wobec Hitlera dopełnił tragicz-
nego losu II Rzeczpospolitej. Konsekwencje tej 
sytuacji znamy wszyscy bardzo dobrze. Sześć 
lat okupacji niemieckiej, ponad 6 milionów zabi-
tych polskich obywateli niewyobrażalne straty ma-
terialne, zajęcie przez Sowiety ponad połowy te-
rytorium Polski i przyłączenie tzw. ziem odzyska-
nych po zakończeniu wojny. Najgorszą jednak 
konsekwencją dla Polski i narodu polskiego była 
utrata podmiotowości i ścisłe podporządkowanie 
sowieckim interesom. Straciliśmy swoją szanse 
na podejmowanie samodzielnych decyzji we wła-
snych sprawach. Jako Polacy zapłaciliśmy strasz-
liwą cenę za utratę wolności. Niemieccy i rosyj-
scy  okupanci (używam określenia narodowego 
ponieważ sowieci nie byli kosmitami, a ZSRR zo-
stał zbudowany na gruzach państwa rosyjskie-
go) wyniszczyli polską elitę intelektualną. Najlep-
si synowie naszego narodu zostali wymordowa-
ni w Katyniu, Sachsenhausen, Auschwitz, zginę-
li pod gruzami i w płomieniach powstania war-
szawskiego. W czasie wojny i po jej zakończeniu 
dotknęła nasz naród fala antypolskiej nienawiści 
w Niemczech, Rosji i na Wołyniu. Synowie i cór-
ki polskiego narodu setkami tysięcy śmierci, cier-
pienia tułaczki i poniewierki płacili za swoją wol-
ność i przywiązanie do polskości. Po II wojnie 
światowej, którą niby wygraliśmy, Zachód nas 
zdradził i sprzedał w Jałcie Stalinowi. Po latach 
czekania, walki, oporu i tęsknoty do wolności 
i prawdy wróciliśmy do rodziny wolnych narodów. 
Dzisiaj uważamy, że jesteśmy bezpieczni. Jeste-
śmy członkami NATO i Unii Europejskiej. Mamy 
potężnego sojusznika w postaci USA, któremu 
świadczymy różne przysługi polityczne i militar-
ne, za które płacimy pieniędzmi, ale również ży-
ciem polskich żołnierzy ginących na misjach w Ira-
ku, czy Afganistanie. Wierzymy, że dzięki temu 
jesteśmy bezpieczni. Ale to, co wydawało się być 
pewne jeszcze całkiem niedawno, kilka miesię-
cy temu nawet, dzisiaj już takie pewne nie jest. 
Przypomnijmy sobie jak doszło do szaleństwa 
wojny rozpętanej przez Hitlera i Stalina w 1939 r. 
Mało kto pamięta, co się stało z Czechosłowacją 
w 1938 i 1939 r. 29 września 1938 r. w Mona-
chium cztery potęgi europejskie Niemcy, Włochy, 
Francja i Anglia zdecydowały, że Czechosłowa-
cja zostanie pozbawiona Sudetów, które przeka-
zano Niemcom. Argumentowano to prawem Nie-
miec do ochrony Niemców mieszkających w Cze-
chosłowacji. W imię tej tzw. ochrony mniejszości 
niemieckiej państwo czechosłowackie zostało ro-
zerwane na kawałki. 14 marca 1939 r. Słowacja 
inspirowana z Berlina oderwała się od Czech, 
a 15 marca wojska niemieckie wkroczyły do Pra-

gi. Wolne dotąd Czechy zostały przekształcone 
w protektorat pod niemiecką kontrolą. Europa, 
która była gwarantem Czechosłowackiej niepod-
ległości poświęciła ją w imię spokoju dając wiarę 
zapewnieniom politycznego bandyty z Berlina, że 
to ostatnia zmiana granic w Europie, a Niemcy 
są największym miłośnikiem pokoju. Następna 
była Polska. Ciekawe, że w przypadku agresji na 
Polskę również Niemcy chcieli bronić praw Niem-
ców w Polsce, niemieckości Gdańska i chronić 
niemieckie interesy w naszym kraju. Sowieci wkro-
czyli 17 września do Polski niosąc pomoc brat-
nim Narodom Białorusi i Ukrainy ogłaszając wcze-
śniej samoistne zniknięcie Polski jako państwa 
z mapy Europy. We wrześniu 1939 r. w bardzo 
wielu miejscach Polski zaczęły pojawiać się gru-
py uzbrojonych cywilów, którzy prowadzili działa-
nia dywersyjne przeciw państwu polskiemu. Po-
dobne sytuacje zdarzały się również na wscho-
dzie. Nagle pojawiali się ludzie bez mundurów, 
którzy nagle zabezpieczali mosty, czy wskazywa-
li drogę postępującej ze wschodu armii. Tak było 
75 lat temu, we wrześniu 1939 r. Koło historii za-
toczyło swój bieg. Wiele ostatnich informacji do-
tyczących z Europy wydaje mi się podejrzanie 
podobnych do tych znanych z historii. W lutym 
tego roku na należącym do Ukrainy Krymie na-
gle zaczęli pojawiać się ludzie ubrani w mundu-
ry bez oznaczeń przynależności państwowej. Mó-
wili po rosyjsku i mieli rosyjską broń i to nie tylko 
lekką broń. Nagle okazało się, ze „zielone ludzi-
ki” są świetnie wyposażone w każdą broń i jest 
ich tak wielu, że zaczęli atakować ukraińskie ko-
szary, a „nie biorący udziału” w narastającym na 
Krymie konflikcie Rosjanie zarządzili przeprowa-
dzenie referendum w sprawie oderwania Krymu 
od Ukrainy. Na nic się zdały protesty Ukrainy, któ-
ra zdecydowanie potępiła urządzanie na swoim 
terytorium nielegalnych głosowań. Referendum 
przeprowadzono i zgodnie z jego wynikami Krym 
został oderwany od Ukrainy i przyłączony do Ro-
sji. Europa przyglądała się biernie jak dokonuje 
aktu politycznego gwałtu na suwerennym pań-
stwie i w żaden sposób nie zareagowała na ten 
fakt politycznego piractwa. Politycy europejscy 
nawet z nadzieją twierdzili, że Rosja nie rości so-
bie pretensji do innych obszarów Ukrainy i nie bę-
dzie dokonywać kolejnych aneksji. Taką wersję 
głosili również oficjele rosyjscy, którzy z jednej 
strony zapewniali o swoim umiłowaniu pokoju, 
ale z drugiej strony bardzo dokładnie analizowa-
li wszelkie działania i posunięcia europejskiej po-
lityki. Wkrótce po aneksji Krymu „zieloni ludzie”, 
którzy oczywiście nie należeli do żadnej armii, ale 
byli uzbrojeni w czołgi, wyrzutnie rakiet „Grad” 
i Buk” zaczęli pojawiać się we wschodniej Ukra-
inie, w okolicach Doniecka, Ługańska i Mariupo-
la. I tak, jak w przypadku Krymu okazało się, że 
to są jacyś tajemniczy „separatyści”, którzy mimo 

tego, że nie byli Rosjanami, ani też z Rosją w ża-
den sposób nie byli powiązani, dostali pełne wspar-
cie od rosyjskiego rządu. Każdy Polak pamięta 
o podobnych agentach w Polsce w 1939 r., któ-
rzy setkami i tysiącami, jako V kolumna torowali 
drogę armii niemieckiej w Polsce.  Pojawiły się 
twierdzenia o konieczności zabezpieczenia rosyj-
skich interesów na Ukrainie, o rosyjskiej strefie 
wpływów, czy o braku zgody Rosji na integrację 
Ukrainy z NATO i Unią Europejską, a takie aspi-
racje po hekatombie ponad 100 zabitych przez 
snajperów na Euromajdanie zaczął zgłaszać na-
ród ukraiński. W imię rosyjskiej przewagi na wscho-
dzie Europy na naszych oczach niszczy się po-
wstającą do pełni wolnego życia Ukrainę. Rosja 
robi to systematycznie, powoli i bez jakichkolwiek 
sentymentów. Najpierw wywołuje niepokoje spo-
łeczne i zamieszki na tle narodowym, podsyca 
nacjonalistyczną retorykę, rozbudza poczucie za-
grożenia i ukryte antagonizmy, a potem opano-
wuje rękami swoich poprzebieranych za zielo-
nych ludzików żołnierzy kolejne terytoria i ustami 
nasłanych agentów żąda kolejnych koncesji 
i ustępstw od Ukrainy. Czasem coś wymyka się 
spod kontroli – wiadomo Rosja nie jest krajem 
idealnego porządku i ładu. 17 lipca 2014 roku ktoś 
się pomylił i zestrzelił cywilny samolot malezyj-
skich linii lotniczych i zamordował blisko 300 osób. 
I też nic się nie stało. Europa nie potrafiła nawet 
doprowadzić do ekstradycji zbrodniarza, który od-
palił te rakiety. Rosja widzi, że NATO jest słabe, 
a Unia Europejska nie dysponuje żadnymi real-
nymi środkami do skutecznego powstrzymywa-
nia tej pełzającej wojny. Właściwie wszyscy przy-
glądają się bez jakichś większych emocji, kiedy 
na Ukrainę wjeżdżają kolejne setki rosyjskich wo-
zów bojowych i zaopatrzeniowych, kiedy Ukraina 
przedstawia niezbite dowody jawnej już rosyjskiej 
interwencji na swoim terytorium. Nie pomagamy 
walczącemu o swoje prawa i wolność sąsiadowi. 
Wysłaliśmy tylko transport hełmów i kamizelek 
kuloodpornych, a Ukraina potrzebuje broni. Jak 
mówi prezydent Poroszenko nie potrzeba Ukra-
inie obcych armii na jej terytorium – potrzeba bro-
ni dla wojska, które samo rozstrzygnie o przyszło-
ści swojego kraju. Pozostawiona sama sobie Ukra-
ina podpisała układ w Mińsku i tworzy enklawy 
wokół Doniecka i Ługańska. Przejmują je Rosja-
nie, przepraszam „separatyści”. Identycznie jak 
w 1938 r. po Monachium Niemcy przejęli czeskie 
Sudety. Czy jest to wstęp do trwałego oderwania 
tych terenów od Ukrainy ? Czas pokaże. Co cie-
kawe, niemieccy oficjele coraz wyraźniej mówią, 
że NATO nie będzie w stanie zapewnić ani Esto-
nii, Łotwie i Litwie, ani też Polsce bezpieczeństwa 
w przypadku rosyjskiej agresji. Polskim najżywot-
niejszym interesem jest wspierać Ukrainę we 
wszystkich jej suwerennych dążeniach. Historia 
daje nam szansę budowy nowej, dobrej i wspól-
nej przyszłości. Pomagając Ukrainie, możemy 
rozpocząć przezwyciężanie negatywnej spuści-
zny wspólnej przeszłości, która kładzie cień na 
dobrym sąsiedztwie. Powinniśmy być mentorem 
i reprezentantem naszego sąsiada w strukturach 
euroatlantyckich. Nikt chyba dziś nie wątpi, że 
bez wolnej Ukrainy będzie bardzo trudno zacho-
wać wolność Polski. Gdy Ukraina upadnie Pol-
ska znowu stanie się obszarem rosyjskich wpły-
wów, jak w 1939 r.

Jarosław Bednarski

Sygnotariusze układu monachijskiego z 1938 r. Uczestnicy spotkania w Mińsku.

Koło historii
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Wraz z początkiem roku szkolnego 
wzrasta natężenie ruchu drogowego 
w pobliżu szkół. 

Ze względu na szereg niebezpieczeństw 
zagrażających najmłodszym, jak co roku 
policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w Przysusze działając w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły” podejmują 
działania zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa. Już w I połowie sierpnia br. 
funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego 
KPP w Przysusze  przeprowadzili lustrację 
terenów wokół szkół.

W dniach od 1 do 5 września policjanci na 
terenie powiatu przysuskiego będą prowadzić 
działania, ukierunkowane w szczególności na 
wykroczenia popełniane przez kierujących 
wobec pieszych oraz popełniane przez 
pieszych. Działania będą prowadzone m.in. 
poprzez dyscyplinowanie stwarzających 
zagrożenie kierujących, ale również poprzez 
przypominanie najmłodszym podstawowych 
zasad prawidłowego poruszania się po 
drogach, ze szczególnym uwzględnieniem 
przechodzenia przez jezdnię. Celem akcji 
jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 
w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły 
do domu, a tym samym ograniczenie liczby 
zdarzeń z udziałem najmłodszych.

Szczególnym nadzorem zostaną objęte 
rejony szkół i przedszkoli oraz miejsca 

wzmożonego ruchu nieletnich. Policjanci 
skupią się przede wszystkim na kierujących 
przekraczających dozwoloną prędkość 
i popełniających wykroczenia w rejonie 
przejść dla pieszych. Ze stanowczą reakcją 
mundurowych spotkają się także piesi 
przechodzący przez jezdnię w miejscach 
niedozwolonych, poruszający się niewłaściwą 
stroną drogi, wchodzący na jezdnię zza 
autobusu lub innej przeszkody a także nagle 
wbiegający na drogę.  Ponadto funkcjonariusze 
będą prowadzić spotkania w placówkach 
oświatowych, na których będą zwracać 
szczególną uwagę na kształtowanie właściwych 
nawyków zachowywania się na drodze.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

Do 8 lat więzienia grozi młodym 
mieszkańcom powiatu radomskiego 
podejrzanym o uprawę konopi indyjskich, 
których plantację zlikwidowali policjanci 
z radomskiej Komendy Wojewódzkiej 
wspólnie z przysuskimi „kryminalnymi”, 
w lesie niedaleko Przysuchy. 

Policjanci zabezpieczyli 36 krzewów konopi 
o bardzo dużym stopniu rozwoju oraz sprzęt 
służący do uprawy tej rośliny. Z ustaleń 
policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością 
Narkotykową KWP zs. w Radomiu wynikało, że 
w jednej z miejscowości nieopodal Przysuchy 
może znajdować się nielegalna plantacja 
konopi. Przypuszczenia mundurowych 
się potwierdziły, gdy w minioną niedzielę 
funkcjonariusze z Radomia i Przysuchy ujawnili 

w lesie plantację, a w jej pobliżu zatrzymali 
dwóch młodych mężczyzn: 22 i 25 latka.  
W wyniku podjętych czynności policjanci 
ujawnili przy młodych mężczyznach sprzęt 
służący do uprawy konopi, jak również do jej 
zażywania. Mężczyźni zostali zatrzymani do 
wyjaśnienia. W toku prowadzonych dalszych 
czynności policjanci zabezpieczyli 36 sztuk 
krzewów konopi o bardzo dużym stopniu 
rozwoju, sprzęt i materiały do produkcji 
marihuany. We wtorek mężczyźni dostali 
doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej 
w Przysusze. Wobec podejrzanych Prokurator 
Rejonowy w Przysusze zastosował dozór 
Policji. Mężczyznom, grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności. 
  mł. asp. Aneta Wilk
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Rada Powiatu w Przysusze podczas sesji plenarnej.

XXIX Sesja Rady Powiatu w Przysusze

Policjanci zlikwidowali plantację marihuany pod Przysuchą

Cytryna i jabłko zamiast mandatu

24 września odbyła się kolejna sesja 
Rady Powiatu w Przysusze. 

Otwarcia XXIX sesji i stwierdzenia 
prawomocności  obrad dokonał 
tradycyjnie  Przewodniczący Rady 
Powiatu w Przysusze Leopold Modrzecki. 
Następnie został przyjęty porządek 
obrad oraz protokół  z poprzedniej sesji. 
Kolejnymi punktami w porządku obrad 
były informacje o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2014 
roku Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Przysusze oraz o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Przysuskiego i kształtowaniu 
się WPF za I półrocze 2014 roku. Na sesji 
zostały podjęte dwie uchwały w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Przysuskiego na lata 2014 – 2020 i  w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.Radni 
zostali także poinformowani o pracach Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami, jak również 
zostały udzielone odpowiedzi na zapytania 
i interpelacje. Po wyczerpaniu zaplanowanego 
porządku, rada zakończyła swoje obrady. 

Marta Zbrowska
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Warto pracować dla ludzi

Kończy się kolejna, czwarta już kadencja 
funkcjonowania samorządu powiatowego 
w Polsce. O podsumowanie funkcjonowania 
powiatu przysuskiego w latach 2010 – 
2014 poprosiłem starostę przysuskiego 
Mariana Niemirskiego.

-  Ziemia Przysuska:Jaka była 
mijająca kadencja pracy przysuskiego 
samorządu powiatowego?

- Marian Niemirski: Wydaje mi się, że te 
mijające właśnie cztery lata były najbardziej 
intensywne i najbardziej wartościowe w całym, 
szesnastoletnim okresie istnienia powiatu 
przysuskiego. Aby udowodnić tą tezę posłużę 
się liczbami. W roku 2011 zrealizowaliśmy 
55 projektów inwestycyjnych i remontowych 
o wartości 10 mln 693 tys. 010 zł, w roku 2012 
zakończyliśmy 50 projektów o łącznej wartości 
5 mln 743 tys. 572 zł, w roku 2013 oddaliśmy 
do użytku rezultaty realizacji 55 projektów 
o łącznej wartości 43 mln 214 tys. 865 zł., 
w roku bieżącym mamy już na swoim koncie 52 
projekty inwestycyjno remontowe zakończone 
lub przewidziane do zakończenia w 2014 r. 
za łączną wartość 28 mln 953 tys. 171 zł. 
W minionym czteroleciu powiat przeprowadził 
łącznie 212 projektów inwestycyjnych 
i remontowych za łączną wartość 88 mln 
604 tys. 618 zł. Dane te nie obejmują działań 
niektórych jednostek powiatu. Nie ma w nich 
chociażby wartej 4,5 mln zł komputeryzacji 
szpitala powiatowego, czy wartych ponad 2 mln 
zł. zakupów wyposażenia medycznego. Jestem 
przekonany, że łączna aktywność inwestycyjna 
powiatu w tej kadencji przekroczyła 95 mln zł.

- Z.P.: Skąd te liczby Panie Starosto. Jakie 
inwestycje dają takie kwoty?

- M.N.: Pięć z ponad dwustu największych 
projektów inwestycyjnych zrealizowanych w tej 
kadencji składa się na połowę tej kwoty. Są to: 
Likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego 
w powiecie przysuskim – 19,2 mln zł., budowa 
Powiatowej Krytej Pływalni w Przysusze – 
17,8 mln zł, budowa Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Przysusze – 5 
mln zł, rozbudowa obiektów dydaktycznych 
w Goździkowie etap I i II – 4,5 mln zł., 
rozbudowa MOW Rusinów Konecki – 2 mln 
zł., dają łącznie ponad połowę wymienianej 
kwoty. Jej reszta to 60 km dróg 
powiatowych przebudowanych 
lub wyremontowanych,  2 
nowe i 1 wyremontowany 
most na powiatowych ciągach 
komunikacyjnych, 4,5 km 
nowych chodników dla pieszych 
przy drogach powiatowych oraz 
szereg innych ważnych, choć 
może nie tak spektakularnych 
działań, jak chociażby budowa 
nowych pokryć dachowych na 
Zespole Szkół Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Przysusze za 0,4 mln 
zł, czy wyposażenie 16 nowych 
pracowni szkolnych w sprzęt 
komputerowy we wszystkich 
placówkach oświatowych należących do 
powiatu za kwotę 0,5 mln złotych. Można 
jeszcze wymienić realizację projektu bezpłatnej 
nauki pływania dla ponad 600 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 
za 0,2 mln zł. I tak niewymienionych pozostaje 
jeszcze bardzo wiele zrealizowanych działań, 
ale chyba nie ma potrzeby wymieniać w tym 
miejscu pełnej listy zrealizowanych przez powiat 
działań inwestycyjnych.

- Z.P.: Które działania uznaje Pan za 
najważniejsze i najbardziej potrzebne 
w mijającej kadencji?

- M.N.: Nie chcę stosować takiego podziału. 
W mojej ocenie wszystkie projekty inwestycyjne 
były tak samo ważne, chociaż bardzo różniła 
je wartość materialna. Ich realizacja była 
wynikiem istnienia konkretnej potrzeby 
społecznej i dlatego nie będę stopniował ich 
ważności. W związku z faktem, że nasze 
inwestycje realizowane w ostatnich czterech 

latach, bez wyjątku, miały przyczyniać się do 
poprawy jakości życia w naszym powiecie 
uważam, że wszystkie były tak samo ważne 
i potrzebne. Zgłaszane przez konkretnych 
ludzi po realizacji spełniały określone 

oczekiwania. Były więc tak samo potrzebne. 
To jest pochodna funkcjonowania w systemie 
demokratycznym. Sprawując z wyboru funkcje 
publiczne – służymy swojej społeczności, która 
nas obdarza zaufaniem. Uważam, że jest to 
też źródło naszego wspólnego powodzenia 
w pracy samorządowej. Jesteśmy tacy, jak 
ludzie, którzy nas wybierają. Gdybyśmy byli 
inni wyborcy odrzuciliby nas z pewnością.

- Z.P.: Na ile w Pańskiej ocenie największe 
projekty inwestycyjne zrealizowane przez 
powiat wypełniły oczekiwania społeczne?

- M.N.: Nie zawsze jesteśmy w stanie 
prawidłowo ocenić stopień przydatności naszej 
pracy bez dokładnego zbadania ich rezultatów 
i oddziaływania. Wydaje mi się, że najlepiej 
oddają to liczby. Przyjrzyjmy się więc danym. 
Z projektu likwidacji wykluczenia cyfrowego 
skorzystało 2400 rodzin beneficjentów, czyli ok. 
10000 mieszkańców powiatu. To był największy 
projekt i chyba również najtrudniejszy 
technologicznie i realizacyjnie. Ale widząc łzy 
radości i uśmiechy na twarzach bardzo wielu 
ludzi odbierających laptopy wiem, że było 
warto ten projekt mimo wszystkich trudności 
opracować i wdrożyć. Z drugiej, największej 
naszej inwestycji skorzystało w ciągu roku 
ponad 90 000 razy – tyle bowiem wejść na 
Powiatową Krytą Pływalnię odnotował system 
komputerowy, a miało się nie udać, miało 
nie być pieniędzy na utrzymanie, miało nie 
być chętnych. Pytam, jak teraz wyglądają Ci 
wszyscy „pomocnicy” ? Mam nadzieję, że 
Państwo będziecie pamiętali o nich i o ich 
kłamstwach w chwili wyborów. Z Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego stale 
korzysta blisko 800 uczniów Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, 
którzy nareszcie mogą uczyć się na jedną 
zmianę w nowoczesnym obiekcie powstałym 
z myślą o kształceniu zawodowym przyszłych 
mechaników, kucharzy, fryzjerów, hotelarzy 
i specjalistów z innych dziedzin. W budynku 
prowadzone są również bezpłatne kursy 
zawodowe dla dorosłych mieszkańców 
powiatu. Rozbudowy obiektów oświatowych 
dały nowe miejsca pracy w powiecie. Ogółem, 

Powiatową Krytą Pływalnię odwiedziło w pierwszym roku 90 tyś. 
klientów.

Na budynku starostwa powiatowego wyrósł 1 z 16 
masztów nadawczych.

Starosta przysuski Marian Niemirski.
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w tej kadencji, w placówkach prowadzonych 
przez powiat w sumie ponad 200 osób 
znalazło zatrudnienie. Dodatkowe miejsca 
pracy wygenerowała oświata niepubliczna. 
Innym udanym i potrzebnym działaniem była 
budowa mostów i dróg. Myślę, że tak jak 
różne były nasze działania inwestycyjne, tak 
różne oczekiwania społeczne one spełniały. 
Nie potrafię ocenić, które z tych działań były 
bardziej, a które mniej pilne. Wiem jednak 
jedno na pewno, wszystkie nasze prace zostały 
zaprojektowane i wykonane z największą 
starannością na jaką nas stać. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy to widzą i zgodnie 
z prawdą oceniają.

- Z.P.: Można więc wnioskować, że 
głównym obszarem działania powiatu były 
inwestycje w infrastrukturę. Czy może Pan 
wskazać inne obszary aktywności powiatu 
w kończącej się kadencji?

- M.N.: W swoim działaniu chcemy służyć 
człowiekowi we wszystkich aspektach 
jego aktywności. Koncentrujemy się 
więc na realizacji potrzeb wynikających 
z funkcjonowania człowieka w zbiorowości 
z uwzględnieniem jego potrzeb jednostkowych 
również. Dlatego bardzo ważna dla nas jest 
działalność integrująca naszą małą ojczyznę. 
Organizujemy największe masowe rozgrywki 
sportowe w regionie radomskim. Mam tu na 
myśli Powiatową Ligę Piłki Nożnej Halowej. 
Współorganizujemy powiatowe dożynki 

i Dzień Papryki w Potworowie. Ja i moi 
współpracownicy, jako ludzie prawicy, staramy 
się opierać na chrześcijańskim systemie 
wartości oraz polskiej tradycji i kulturze. Dlatego 
współorganizowaliśmy wspólnie z p. senatorem 
Stanisławem Karczewskim konkurs historyczny 
o żołnierzach wyklętych, współorganizujemy 
co roku z gminą Gielniów, przypadające 
na wrzesień, spotkania w Stefanowie. 
Podjęliśmy się budowy pomnika Orła Białego 
w Przysusze, ale na razie nie możemy go 
ulokować w najlepszym miejscu, na placu 3 
Maja ponieważ nie otrzymaliśmy zgody od 
Gminy i Miasta Przysucha na wykorzystanie 
16 m2 terenu. Tutaj nie chodzi o żadne 
ambicje, ani też o jakikolwiek spór. Myślę, że 
już najwyższy czas, aby w naszym powiecie 
powstało godne miejsce do uczczenia pamięci 
naszych lokalnych bohaterów. Mamy ich tak 
wielu, a tak niewiele o nich wiemy. Dlatego 
apeluję do osób odpowiedzialnych za udzielenie 

stosownej zgody – nie zwlekajcie już. Czas 
najwyższy pokazać, że możemy razem coś 
dobrego dla zachowania pamięci lokalnej 
wspólnie zrobić. Niech to będzie wspólny, dobry 
początek naszej owocnej dla mieszkańców 
współpracy, na przyszłą i kolejne kadencje. 

Przecież mamy pracować dla mieszkańców, 
więc dajcie zgodę. Przecież wspólnie mamy 
wiedzę, że konserwator zabytków nie będzie 
protestował przeciw temu pomnikowi. Tak 
niewiele potrzeba, aby mieszkańcy spotkali się 
z pamięcią o swojej ziemi w dniu 11 listopada 
2014 r. O to proszę i apeluję.

- Z.P.: Jak prezentuje się kierowany przez 
Pana powiat przysuski na 
tle innych samorządów 
powiatowych w regionie, 
województwie i Polsce?

-  M .N . :  Odpow iem 
przewrotn ie pytaniem. 
Ile powiatów podobnych 
wielkością i o podobnej liczbie 
ludności podjęło się projektów 
zbl iżonych jakościowo 
i wartościowo ? Innym słowem 
gdzie zrealizowano podobny 
projekt komputerowy ? Który 
powiat dał radę wybudować 
nową krytą pływalnię ? Gdzie 
udało się tak zrekonstruować 
lokalny system oświaty, żeby 
generował nowe miejsca pracy, 
a nie tylko likwidował szkoły 

i zwalniał pracowników ? Można by takich pytań 
zadawać więcej, ale odpowiedź we wszystkich 
wypadkach będzie identyczna. Nigdzie nie udało 
się zrealizować takich działań, 
na jakie my się tutaj porwaliśmy. 
Nie ukrywam, ze jestem z tego 
powodu dumny. Nasze działania 
zostały zauważone i docenione 
na forum ogólnopolskim. 
Gościliśmy w naszym powiecie 
Prawo i Sprawiedliwość na 
ogólnopolskiej konwencji 
s a m o r z ą d o w e j .  Ty l k o 
w 2014 r. nasz powiat 
otrzymał samorządowego 
„Oskara”, czyli nagrodę im. 
Grzegorza Palki – najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie za 
pracę na niwie samorządowej 
w  Po lsce .  Zos ta l i śmy 
wyróżnieni honorowym tytułem 

„Europowiat” przyznawanym samorządom 
spełniającym najostrzejsze, europejskie normy 
działania. Najcenniejszym i największym 
jednak wyróżnieniem otrzymanym w tym 

roku było zajęcie przez powiat 
przysuski pierwszego miejsca 
w Polsce w rankingu powiatów 
opracowywanym przez Ministerstwo 
Finansów i Główny Urząd 
Statystyczny w kategorii jakości 
zarządzania finansami i dbałości 
o dochody powiatu w ujęciu „per 
capita”, czyli na mieszkańca. To 
wyróżnienie pokazuje jak długą 
drogę przeszedł powiat przysuski, 
a my razem z nim, w czasie 
ostatnich lat. Dziś jesteśmy 
najlepsi w Polsce – bo taki był 
dobry Państwa wybór. Zadaję 
sobie pytanie, do czego chcą 
doprowadzić Ci, którzy nawołują 
do zmiany władz w powiecie. Może 

chcą wyremontować wreszcie należącą do 
miasta ulicę Warszawską, jak to obiecywali 
w poprzedniej kampanii, co jest oczywiście ze 
względów prawnych niemożliwe dla powiatu. 
A może powstanie obiecywana ścieżka 
rowerowa do „Hortexu”, ale też bardziej 
z gminnych, niż z powiatowych pieniędzy, 
a może zostanie wprowadzona metoda 
zrywania umów i niepłacenia za zrealizowane 
na podstawie zawartych umów projekty ? Takie, 
jak na razie „osiągnięcia” mają na swoim koncie 
nasi konkurenci. Unikałem tego do tej pory, ale 
w związku z faktem, że pozwolono sobie na 
ferowanie prywatnych ocen mojej działalności 
publicznej myślę, czy nie dokonać rzeczowej 
oceny niektórych gospodarzy gmin za ich 
działalność samorządową.

- Z.P.: Trudno polemizować z faktem, ze 
była to szczególnie intensywna, ale też 
i owocna kadencja samorządu. Czego Panu 
życzyć na jej zakończenie?

- M.N.: Żeby nie zmienili się ludzie, z którymi, 
i dla których pracuję. Bardzo życzyłbym sobie, 
aby owoce naszej pracy dawały radość naszym 
mieszkańcom przez wiele następnych lat.

- Z.P.: Dziękuję za rozmowę
- M.N.: Dziękuje i serdecznie pozdrawiam 

Czytelników Ziemi Przysuskiej.
Rozmawiał Jarosław Bednarski

Placówka w Goździkowie po I etapie rozbudowy.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przebudowana droga w Krzesławicach.
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Dzień Patrona 

Owoce dla młodzieży

Wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga.Podstawa źródłowa i inspiracja”

Pierwsza rocznica działalności Powiatowej krytej Pływalni

18 września odbyła się kolejna – trzecia 
rocznica nadania Publicznemu Gimnazjum 
w Przysusze imienia św. Stanisława Kostki. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 
świętą w Kościele pod wezwaniem św. 
Jana Nepomucen, gdzie ks. Dariusz Pater 
wygłosił piękne, pouczające kazanie o życiu 
w prawdzie i dążeniu do wyznaczonych przez 
siebie celów. Następnie udaliśmy się do szkoły, 
gdzie przedstawiciele klas pierwszych wzięli 
udział w uroczystym ślubowaniu. Na sztandar 
szkoły przyrzekali strzec jej honoru, dbać 
o jej dobre imię i w swym życiu brać przykład 

z postawy jej patrona św. Stanisława Kostki. 
Apel rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły  

pana Adama Pałgana, który 
również mówił, abyśmy 
śladem naszego patrona pogłębiali wiedzę 
i zdobywali coraz to nowe szczyty. Ostatnią 
częścią święta był konkurs wiedzy o patronie. 
Uczniowie klas drugich musieli zmierzyć się 
z pytaniami dotyczącymi życia św. Stanisława. 
Przystępując do konkursowych zmagań trzeba 
było poznać biografię patrona szkoły  np. 
datę jego urodzin, imiona rodziców, życiowe 
motto. W międzyczasie mogliśmy posłuchać 
pięknych, refleksyjnych  piosenek w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Ogłoszenie wyników 
konkursu zakończyło obchody tego pięknego 
święta. 

Kasia Fidos

23 września 2014 prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Przysusze Jacek 
Kucper przekazał kolejną partię owoców 
wychowankom internatu przy ZS 2 
w Przysusze. 

Owoce pochodzą z programu „Wycofane 
owoce i warzywa 2014”. Jest to program powstały 
w konsekwencji wprowadzenia embarga 
przez Federację Rosyjska na import żywności 
z krajów Unii Europejskiej. Podobne darowizny 
zostały przekazane wcześniej do placówek 
oświatowych w powiecie przysuskim i dla osób 
potrzebujących wsparcia. Oprócz internatu ZS 
2 w Przysusze o przekazanie owoców wystąpili: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa 
Sportowego w Lipinach, Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Rusinowie Koneckim 
oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Goździkowie. We wrześniu prezes Jacek 
Kucper przekazał do instytucji i do blisko 100 
osób fizycznych ok. 4 ton owoców. 

To pierwsza transza pomocy przekazana 
beneficjentom w ramach zagospodarowywania 
nadwyżek żywności wynikających z wstrzymania 
polskiego eksportu żywności do Rosji. 
W najbliższym czasie spodziewamy się 
dużych partii jabłek i warzyw. Ze względu na 
niewielką zdolność produktów do długotrwałego 
przechowywania artykuły żywnościowe 
będą szybko przekazywane potrzebującym. 
Dodatkowo zapraszam wszystkich mieszkańców 
powiatu do stania się darczyńcą w akcji „Podziel 
się posiłkiem”, która będzie prowadzona na 
terenie 4 przysuskich marketów w dniach 3 i 4 
października 2014 r. Akcja będzie realizowana 
wspólnie z Radomskim Bankiem Żywności. 
Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze 
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjum w Przysusze. Do aktywnego 

wzięcia udziału w tym szczytnym działaniu 
wszystkich serdecznie zapraszam, liczy się 
każdy gest dobrego serca. Szczegółowy 
raport dotyczący efektów akcji przedstawię 
redakcji Ziemi Przysuskiej do opublikowania 
w następnym numerze – mówi Jacek Kucper.

Jarosław Bednarski

25 września 2014 r. w Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu została udostępniona 
wystawa multimedialna „Dzieło Oskara 
Kolberga. 

Podstawa źródłowa i inspiracja”. Modernizacja 
stałej wystawy biograficznej zapewnia atrakcyjną 
formę prezentacji muzealnych zasobów, 
dokumentujących spuściznę Oskara Kolberga 
oraz jej oddziaływanie jako materiału źródłowego 
w przestrzeni współczesnej kultury i nauki. 

Zastosowanie urządzeń multimedialnych 
poszerza przekaz wiedzy o Oskarze Kolbergu, 
o zasobach Muzeum biograficznego i innych 
instytucji zajmujących się jego spuścizną 
etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną. 
Umożliwia przedstawienie elementów kultury 
tradycyjnej jako przedmiotu zainteresowań 
naukowych Kolberga, badań współczesnych 

muzykologów i etnologów oraz interpretacji 
artystycznej. W przestrzeni muzealnej zostały 
umieszczone nowe gabloty do ekspozycji stroju 
ludowego i instrumentów muzycznych, infokioski, 
projektory i głośniki kierunkowe. 

Zmodernizowana ekspozycja biograficzna 
umożliwia wielowymiarową narrację 
i zwiększa wybór form dostępu do kolekcji 
muzealiów i materiałów Kolbergowskich, ze 
względu na preferencje zwiedzającego: wiek, 
zainteresowania, stopień sprawności. 

Projekt Wystawa multimedialna. „Dzieło 
Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa 
i inspiracja” został zrealizowany wspólnie 
z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań 
strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. 
Wystawa została dofinansowana z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Agnieszka Zarychta - Wójcicka

19 września świętowaliśmy 1 urodziny 
pływalni. Już minął rok funkcjonowania 
Powiatowej Krytej Pływalni w Przysusze.  

Dla odwiedzających przygotowaliśmy wiele 
ciekawych atrakcji,  między innymi mogli 
oni bezpłatnie skorzystać z pływalni, kącika 
SPA, kręgielni, uczestniczyć w zajęciach 
z AquaFitness. Główną atrakcją był wodny tor 
przeszkód WIBIT AQUATRACK, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem. W holu pływalni odbyły 

się konkursy i zabawy zorganizowane przez 
firmę SEDAN. Można było również skorzystać 
z usług fryzjerskich oferowanych przez młodzież 
z Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze. Nie zabrakło 
również słodyczy i soczków dla dzieci i młodzieży. 
W ten wyjątkowy dzień odwiedziło nas ponad 500 
osób a przez rok basen i kręgielnię odwiedziło 
ponad 90 tys. ludzi.  Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę i już dziś zapraszamy za rok.

Dyrekcja i pracownicy PCSiR w Przysusze

Żywność, która nie została wyeksportowana do Rosji 
zasili szkolne spiżarnie.

Specjalne atrakcje czekały na gości w pierwszą rocznicę 
oddania pływalni do użytku.

Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Modrzecki, 
radny sejmiku Zbigniew Gołąbek i Sekretarz Powiatu 

Elżbieta Nielipińska podczas inauguracji wystawy 
w muzeum.
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Rocznica koronacji obrazu w sanktuarium

Nowy proboszcz w Skrzynnie objął obowiązki

8 września 2014 r. w Sanktuarium 
Matki Boskiej Staroskrzyńskiej odbyła 
się uroczysta msza święta w rocznicę 
odzyskania obrazu Patronki sanktuarium 
po kradzieży.

 Uroczystość zorganizowana przez 
kustosza sanktuarium ks. dziekana Andrzeja 
Szewczyka składała się z dwóch części. 
W pierwszej z nich wystąpiła z koncertem 
Eleni. Piękny głos, świetnie dobrany repertuar 
i bardzo ciepły odbiór publiczności pięknie 
rozpoczęły uroczystość. Na koniec koncertu 
do artystki dołączył goszczący specjalnie na 
tą okazję ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz 
– Przewodniczący Konferencji Biskupów 
Katolickich na Białorusi, oraz gospodarz 
miejsca ks. dziekan Andrzej Szewczyk. 
Po zakończeniu koncertu rozpoczęła się 
uroczysta msza święta sprawowana pod 

przewodnictwem ks. biskupa Aleksandra 
Kaszkiewicza. W imieniu społeczności powiatu 
i dekanatu przysuskiego księdza biskupa 
powitał na przysuskiej ziemi starosta Marian 
Niemirski, który podkreślał, jak ważnym 
zaszczytem jest obecność biskupa w naszym 
powiecie. Starosta mówił o bliskości kulturowej 
i historycznej ziemi, w której przyszło pełnić 
swoją misję księdzu biskupowi. Podkreślił 
ponadto stały kontakt znakomitego Gościa 
z naszą społecznością podczas ważnych dla 
nas momentów. Powitanie starosta zakończył 
słowami: „Z radością przyjmujemy pomiędzy 
nami Ekscelencję, manifestującego swoją 
obecnością  jedność z Kościołem, który jest 
z nami dzisiaj w rocznicę koronacji obrazu 
Matki Boskiej Staroskrzyńskiej i był z nami 

również w dniu samej koronacji. Choćby 
przez wzgląd tylko na ten fakt może się czuć 
Ksiądz Biskup pomiędzy nami jak u siebie. 

Proszę w imieniu nas wszystkich o Słowo 
Boże i błogosławieństwo dla naszej powiatowej 
i parafialnej wspólnoty.”

Słowa podziękowania dla Gościa kierował 
również ks. dziekan Andrzej Szewczyk 
dziękując za mądrość przekazywaną 
podczas długich, wspólnych rozmów, oraz 
za specjalną troskę i przyjaźń okazywaną 
sanktuarium w Skrzyńsku. Specjalny udział 
we mszy świętej sprawowali policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, 
którzy zasłynęli błyskawicznym odzyskaniem 
obrazu po kradzieży i którzy od tamtego 
czasu w sposób szczególny w dniu święta 
odzyskania obrazu służą osobiście swojej 
Patronce. W uroczystościach brało udział ok. 
500 wiernych. Uroczystości  dopełniła procesja 
wokół sanktuarium. 

Jarosław Bednarski

7 września 2014 r. obowiązki proboszcza 
w parafii pw. św. Szczepana w Skrzynnie 
objął ks. Andrzej Kuleta.

 Przed mszą św. odbyła się miła uroczystość 
z udziałem: zastępcy dziekana Dekanatu 
Przysuskiego, ks. Marka Lurzyńskiego, 
poprzedniego proboszcza parafii w Skrzyńsku 
ks. dr. Henryka Kołodziejczyka, który 
został rezydentem parafii, przedstawicieli 
władz samorządowych w osobach wójta 
gminy Wieniawa – Witolda Studzińskiego, 

Przewodniczącego Rady Gminy Wieniawa 
– Mariana Korby, starosty Mariana 
Niemirskiego i wicestarosty Tomasza 
Matlakiewicza. Nie zabrakło przedstawicieli 
społeczności parafialnej, reprezentantów 
wszystkich środowisk parafialnych i około 
200 uczestniczących we mszy świętej. 

Dekret biskupi o wprowadzeniu nowego 
proboszcza odczytał zastępca dziekana 
Dekanatu Przysuskiego ks. Marek Lużyński 
w obecności odchodzącego ks. dr. Henryka 
Kołodziejczyka. Życzenia księdzu Adamowi 
Kulecie obejmującemu obowiązki w parafii 
złożyli starosta Marian Niemirski, wójt Witold 
Studziński oraz przedstawiciele społeczności 
parafialnej, którzy powitali swojego nowego 
proboszcza zgodnie ze staropolską tradycją – 
chlebem i solą. Po tej krótkiej uroczystości trzej 
obecni kapłani koncelebrowali mszę świętą 
kończącą uroczystość wprowadzenia nowego 
proboszcza do parafii pw. św. Szczepana 
w Skrzynnie. Księdzu Proboszczowi życzymy 
wielu lat udanej i pełnej radości posługi 
kapłańskiej w Skrzynnie. Proboszczowi 
ustępującemu życzymy przede wszystkim jak 

najlepszego zdrowia oraz doznania tyle dobra 
i miłości ile sam przez lata pracy w Skrzynnie, 
swoim parafianom przez całe życie świadczył. 

Jarosław Bednarski

Koncert Eleni w rocznicę koronacji obrazu 
w sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej.

 Starosta wita ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.

Nowy proboszcz został powitany po staropolsku - 
chlebem i solą.

Od lewej stoją ks. Marek Lurzyński, ks. proboszcz Adam Kuleta i ks. dr Henryk Kołodziejczyk.

Starosta Niemirski i wicestarosta Matlakiewicz 
z życzeniami i kwiatami od społęczności powiatu.

Uroczystą mszę św. odprawiał ks. biskup 
Aleksander Kaszkiewicz.



Partyzancka akcja w Janikowie
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Rozwidlenie drogi wiodącej z Janikowa 
do Smogorzowa i Gaju było w nocy z 24 na 
25 sierpnia 1944 roku terenem akcji bojowej 
partyzantów z AK. 

Z tego miejsca rozpoczął się atak partyzantów 
na niemiecki punkt oporu znajdujący się 
w leżącym nieopodal pałacu Krasińskich. 
Atak na posterunek w Janikowie był jednym 
z wielu elementów ogłoszonej w ramach akcji 
„Burza”, której celem było zdobycie żywności 
i broni dla oddziałów partyzanckich grupujących 
się w lasach przysuskich przed marszem 

na pomoc Warszawie. Rozkaz ataku wydał 
dowódca II Batalionu 3 p.p Leg. AK por. Antoni 
Heda „Szary”. Do akcji sformowano pododdział 
w sile 120 żołnierzy min. z pełnego 1 plutonu 
ppor. Stanisława Kołodziejczyka „Orkana”, 
szkieletowego 2 plutonu st. sierż. Stefana 
Jankowskiego „ Burzy”, ochotników z innych 
plutonów i działonu Piata. Całością dowodził 
por. Henryk Wojciechowski „Sęk”. Akcja 
zakończyła się niepowodzeniem. Z odsieczą 
broniącej się niemieckiej załodze przybyli 
żołnierze naziemnej Luftwaffe z pobliskiego 

Smogorzowa. W zaistniałej sytuacji zarządzone 
odwrót. W wyniku zaciętej walki Niemcy stracili 
od 7 do 15 ludzi w zabitych i rannych, oraz 
5 wzietych do niewoli (w czasie odskoku 
zlikwidowano jeńców w celu zapobieżenia 
dekonspiracji). Partyzanci również ponieśli 
straty: 2 poległych „Sosenka”- Stanisław 
Dąbrowski i „Wilnianin”- NN, kilku rannych. 
Jedyną zdobyczą była porzucona przez wroga 
broń: 1 km, 4 pm, kilkanaście kb.

Adam Jasak

Uwaga producenci owoców i warzyw.
 Termin składania wniosków do ARR 

o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa 
z dniem 15 października 2014 r. Jednocześnie 
Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski 
o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia 
dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, 
które zostały wcześniej skontrolowane przez 
właściwe służby kontrolne. Agencja Rynku 
Rolnego informuje, że w całym kraju trwają 
kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez 
producentów w powiadomieniach. Kontrole 

są jednym z etapów wynikających z realizacji 
procedury dotyczącej wsparcia UE dla 
producentów dla dotkniętych embargiem 
rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że 
kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, 
które zostały ujęte w powiadomieniach 
złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r. 
Powyższa informacja wynika z rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 
z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego 
tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia 
dla producentów niektórych owoców i warzyw 

oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 
913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. 
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 
tymczasowych nadzwyczajnych środków 
wsparcia producentów niektórych owoców 
i warzyw w związku z zakazem ich przywozu 
z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej 
(Dz. U. z 2014 r, poz. 1190). 

Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy 
Agencja Rynku Rolnego

Komunikat Agencji Rynku Rolnego



Spotkanie po latach
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29 sierpnia 2014, po 20 latach od 
ukończenia szkoły spotkali się absolwenci 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przysusze, 
rocznika 1991. 

Spotkanie zorganizowali sami absolwenci 
klasy stolarskiej, którzy o pomoc poprosili 
swojego wychowawcę p. Jerzego Sionka. 
W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry: p. Józef Płóciennik i p. Józef 
Sionek. Pozdrowienia dla uczestników spotkania 
przesłał p. Michał Dyderski. Spotkanie miało 
niezwykle sympatyczny charakter. Mimo upływu 
20 lat od ostatniej wspólnej lekcji, nikt nie miał 
kłopotu z rozpoznaniem kolegi. Odżyły wszystkie 
miłe wspomnienia, wspólnie przeżyte szkolne 
radości i smutki. Okazało się, że nawet po tak 
długim czasie Panowie znakomicie pamiętają 
szkolne wpadki i osiągnięcia. Natychmiast stały 
się one tematem wspólnych żartów. Wszyscy 
znakomicie pamiętają ciepłą atmosferę szkoły 
i to, co podkreślali – w szkole dobrze nauczyli 
się zawodu. Uczestnicy spotkania bardzo ciepło 
wspominali swoich nauczycieli, a szczególnie 
wychowawcę, któremu do dzisiaj są wdzięczni 
za serce i przekazywaną życiową, a nie tylko 
książkową mądrość. Dla naszej klasy Pan Jerzy 
Sionek był trochę ojcem, trochę nauczycielem 
i trochę przewodnikiem po trudnym czasie 
dorastania i stawania się mężczyzną. Dzięki 
niemu dowiedzieliśmy się, że szkoła to miejsce, 

gdzie nie tylko uczy się potrzebnych w życiu 
umiejętności, ale również dowiaduje się jak 
być dorosłym i wartościowym człowiekiem. 
I za to dzisiaj swoim nauczycielom i swojej 
szkole po dwudziestu latach jesteśmy wdzięczni 
– mówi jeden z absolwentów obecnych na 
spotkaniu. Spotkanie absolwentów upłynęło 

na wspomnieniach i dyskusjach toczonych do 
białego rana. Aż żal było dawnym kolegom się 
rozstawać, bo pomimo upływu 20 lat przyjaźń 
pozostała. 

Dzięki uprzejmości p. Jerzego Sionka 
oprac. J. Bednarski

Już drugi raz z rzędu grupa uczniów 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II 
reprezentowała nasz region w ogólnopolskim 
konkursie organizowanym przez Fundację 
Narodowego Banku Polskiego. 

W skład zespołu wchodzili: Jerzy Jaszczura, 
Tomasz Kotwica, Jakub Prokopczyk, Piotr 
Bomba, Szymon Sieradzki. Merytorycznego 
wsparcia udzielił im Szymon Grygiel, 
a opiekunem grupy był Marcin Frasuński. 
Tegoroczne hasło zawodów brzmiało „Pułapka 

zadłużenia: czym jest, jak jej unikać, jak z niej 
wyjść?”. 

Konkurs składał się z dwóch etapów. 
Pierwszym zadaniem było stworzenie prezentacji 
na podany temat, następnie z nadesłanych 
prac komisja wybrała 5 najlepszych, które 
zaprezentowano w centrali NBP w Warszawie. 
Poprzeczka ustawiona była wysoko, ale naszym 
uczniom udało się uzyskać tytuł laureatów. 
Niezwykle pomocne podczas przygotowania 
pracy i wystąpienia okazały się wskazówki 
udzielone przez pracowników lokalnych 

firm i instytucji. Szczególną życzliwością 
wykazał się Bank Spółdzielczy w Przysusze, 
który pomógł w przygotowaniu projektu oraz 
ufundował uczniom nagrody rzeczowe, tj. sprzęt 
komputerowy o wartości 1260 zł, za tak duże 
osiągnięcie w dziedzinie finansów i bankowości 
na arenie krajowej. Wszystkim zaangażowanym 
w pomoc podczas przygotowywania prezentacji 
serdecznie dziękujemy i wierzymy, że nasza 
wspólna praca przyczyni się do rozwoju wiedzy 
na temat tego, czym jest pułapka zadłużenia.

Szymon Grygiel



Sukcesy RuszCovii

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym 
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Nowy rok szkolny w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie 
rozpoczął się bardzo interesująco. Pierwsza impreza 
integrująca dzieci ze środowiskiem przedszkolnym miała 
charakter plenerowy. 

Święto Pieczonego Ziemniaka, to wspaniała okazja do 
stymulowania pozytywnych zachowań społecznych, interakcji 
i współpracy pomiędzy dziećmi. Podczas wielu aktywnych 
zabaw i pląsów przy ognisku, dzieci miały okazje wykazać się 
pomysłowością, twórczym działaniem oraz przełamywały barierę 
wstydu i onieśmielenia.  Wyśmienity smak upieczonego w ognisku 
ziemniaka podkreślił charakter imprezy. Innym rodzajem ciekawego 
zajęcia w przedszkolu było spotkanie z panią pielęgniarką. Dzieci 
miały okazję zapoznać się z charakterem pracy pielęgniarki oraz  
poszerzyły swoje wiadomości na temat znaczenia codziennych 
nawyków higienicznych, rozmawiały na temat zdrowia i sposobach 
dbania o nie. Miały okazję także poznać przyrządy medyczne oraz 
urządzić ciekawy kącik do zabaw tematycznych.

Udany start zanotowali występujący w radomskiej klasie „A” piłkarze 
RuszCovii Borkowice. 

Na inauguracje sezonu pokonali drużynę Zodiaka Sucha 4:3 następnie 
pechowo przegrali z Kraską Jasieniec 1:4 i drużyną z Potworowa 0:1. W dwóch 
następnych meczach  pokonali na wyjeździe KS Jastrząb 1:0 i na własnym 
boisku drużynę Sadownika Błędów 4:3. Bramki dla RuszCovii w tych meczach 
strzelali Michał Głuch - 7 bramek, Karol Ślęzak 2 bramki i Jerzy Włodarczyk 
- l.Klub RuszCovia – Borkowice  reprezentują zawodnicy z naszego regionu 
w składzie: Skuza Łukasz, Skuza Dawid, Krupa Jan, Włodarczyk Mariusz, 
Wiatkowski Mateusz, Ślęzak Karol, Bączek Tomasz, Włodarczyk Jerzy, 
Dąbrowski Dominik, Sikora Kamil, Głuch Michał, Zbroszczyk Krzysztof, Fidos 
Mateusz, Fidos Wiktor, Dulęba Piotr, Rokicki Jacek, Wojtunik Damian, Kapusta 
Przemysław. Również drużyna Młodzików U13 z Borkowic która występuje 
w radomskiej drugiej lidze dobrze zaczęła rozgrywki remisując z Orłem 
Wierzbica 1:1 wygrywając z Oronka Orońsko 3:1 i remisując z Szydłowianką 
Szydłowiec 5:5. Bramki dla naszej drużyny strzelali: Dominik Tarka - 2, Kamil 
Wojtunik - 2, Adam Juźwik 3, Aleksander  Bojanowicz - 1, Wiktor Rakowski 
- 1.Skład drużyny U13 : Patryk Wilczak, Miłosz Sobczak, Przemek Zdral, 
Maciek Sobieraj, Wiktor Rakowski, Kacper Niewiadomski, Adam Juźwik, 
Kamil Skuza, Kamil Wojtunik, Olek Bojanowicz, Dominik Tarka, Adam 
Węgrzynowski, Wiktor Kaprzyk, Patryk Płóciennik, Błażej Płóciennik, Mierzwa 
Filip, Ziembiński Bartłomiej.Drużyna U13 .

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA :  

 

 ZAJĘCIA MUZYCZNE (KEYBOARD) - WTOREK – Edyta Sztyler  
 
 NAUKA  GRY NA GITARZE  - PIĄTEK  -  Dariusz Motyl  
 
 ZAJĘCIA PLASTYCZNE  - ŚRODA –  Kinga Cholewa 
 
 JĘZYK ANGIELSKI  - WTOREK –  Barbara Węgrzynowska –Juda  
 
 ZAJĘCIA TANECZNE  - ŚRODA , SOBOTA – Dorota Okólska 

 ZUMBA -  ŚRODA -  Dorota Okólska 

    ZAJĘCIA WOKALNE – CZWARTEK -  Dariusz Motyl 

    ZAJĘCIA TEATRALNE  - PIĄTEK – Danuta Skalska 

 AEROBI K -  CZWARTEK – AGATA WASZKOWSKA    ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !! 

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TEL. :  
48 675 79 79;    48 675 77 76;    665 443 232 

 

 

 



Inwestycje w gminie
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We wrześniu na terenie Gminy Borkowice 
zostały oddane do użytku dwie inwestycje.

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Borkowicach polegało na zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej znajdującej się wokół 
byłego ośrodka zdrowia w Borkowicach. 
Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni 
z płyt ażurowych i kostki brukowej, oświetleniu 
terenu, nasadzeniu drzew i krzewów, 
kwietników, gazonów oraz na wyposażeniu 

w ławki parkowe i kosze na śmieci. Wartość 
inwestycji to kwota 190 650,00 zł. Zadanie 
mogło być zrealizowane dzięki Urzędowi 
Marszałkowskiemu, który w 80 % dofinansował 
zadanie oraz środkom własnym gminy.

Przy Szkole Podstawowej w Borkowicach 
powstało boisko sportowe  o nawierzchni 
syntetycznej typu „Orlik” o wymiarach 
32mx60m. Na boisku zostały umiejscowione 
bramki do piłki nożnej młodzieżowe o wym. 

5mx2m, które będą wyposażone w siatki 
polipropylenowe. Wartość inwestycji to kwota 
489 600,00 zł. Zadanie dofinansowane 
zostało ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystki w wysokości 250 000,00 zł 
w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Obiekt 
przyszkolny będzie służył uczniom Szkoły 
Podstawowej, młodzieży pozaszkolnej oraz 
mieszkańcom gminy.

Zagospodarowana przestrzeń wokół byłego ośrodka zdrowia. Nowo  wybudowany ORLIK.

 ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W 

 

 

    Karty zgłoszeniowe należy  
dostarczyć do GOK-u do 20.10.2014 

Festiwal odbędzie się w budynku GOK-u w Borkowicach 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!          ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TEL. :  

48 675 79 79;    48 675 77 76;    665 443 232  



21 września 2014 r., w miejscu, w którym 
do 1952 r. znajdowała się wieś Stefanów, 
odbyły się uroczystości poświęcone 70 
rocznicy jednej z największych bitew par-
tyzanckich stoczonych przez Armię Krajo-
wą. Uczczono również pamięć 62 rocznicy 
zniszczenia wsi przez powojenne władze 
komunistyczne. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 
uroczystą mszą świętą polową  odprawianą 
pod przewodnictwem ks. kanonika Kazimie-
rza Okrutnego. Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele władz samorządowych z wójtem gmi-
ny Gielniów Władysławem Czarneckim i sta-
rostą Marianem Niemirskim. Nie zabrakło licz-
nie przybyłych zaproszonych gości, w tym wy-
sokich przedstawicieli Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Or-
ląt Armii Krajowej, licznie przybyłych repre-
zentantów środowisk kombatanckich, żołnie-
rzy, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Poli-

cji i pododdziału Liceum Kadetów RP w Lipi-
nach. Nie zabrakło również bardzo licznie przy-
byłych mieszkańców gminy Gielniów, powia-
tu przysuskiego i regionu radomskiego. W tym 
dniu w Stefanowie było ok. 2000 uczestników 
uroczystości. W okolicznościowych przemó-
wieniach zarówno wójt, starosta, jak również 
przedstawiciel kombatantów mówili o koniecz-
ności zachowania pamięci i przekazywania 
przesłania niesionego symbol losów Stefano-
wa i jego mieszkańców młodemu pokoleniu. 
Mówcy podkreślali wielkie znaczenie budowy 
własnej tożsamości poprzez w oparciu o świa-
domość przeszłości miejsc, które zapadają 

w pamięci swoją historią i tragizmem 
ludzkich losów. O Stefanowie trzeba 
opowiedzieć dwie historie. Pierwsza to 
opowieść o patriotach mieszkających 
w leśnej wsi, którzy upadek Polski 
w 1939 r. przyjmują z bólem i goryczą, 
ale są gotowi ponieść każdą ofiarę za 
swoją ojczyznę. To tutaj już w 1940 r. 

przyszło zapłacić 
mieszkańcom pobli-
skich Gałek i Mechlina 
zapłacić cenę życia za 
pomoc ostatniemu od-
działowi Wojska Pol-
skiego mjr. Hubala. Do 
1944 mieszkańcy Stefanowa, 
tak inni Polacy z gminy Giel-
niów i gmin sąsiednich zaopa-
trywali partyzantów, walczyli 
w oddziałach leśnych, naraża-
li siebie i swoje rodziny na 
śmierć z rąk okupanta. W 1944 
po wybuchu powstania w War-
szawie szereg oddziałów le-
śnych koncentrowało się do 
marszu na Warszawę. 23 

sierpnia w leśniczówce „Promień” położonej 
kilka kilometrów na poludnie od Przysuchy 
podczas narady dowódców koncentrujących 
się w lasach przysuskich od-
działów AK stwierdzono, że 
nie ma możliwości przebicia 
się do walczącej Warszawy. 
Szereg oddziałów powróci-
ło w swoje stałe rejony dzia-
łania. W lasach przysuskich 
pozostali żołnierze 25 i 72 
pp AK. Przez cały wrzesień 
stacjonowali w domach 

u stefanowskich 
gospodarzy. 26 
września 1944 r. 
na stacjonują-
cych we wsi par-
tyzantów uderzy-
li Niemcy wspie-
rani przez oddziały Kałmuków. Pew-
ni zwycięstwa spotkali się jednak 
z bardzo niebezpiecznym, wyszko-
lonym i pałającym chęcią walki prze-
ciwnikiem. Po całodziennych zma-
ganiach Niemcy się wycofali tracą 
blisko 140 zabitych. Straty polskie 
wyniosły według raportów 10 zabi-
tych. Wieś częściowo została spa-
lona. Atak Niemcy powtó-

rzyli 28 września i znowu spotkali się 
z nieustępliwym oporem po zaciętej 
walce oddziały partyzanckie ewaku-
owały się wspólnie z mieszkańcami. 
Straty polskie wyniosły tylko 1 zabi-
tego, którego nie zdążono ewaku-
ować ze Stefanowa. Niemcy spalili 
całą, opuszczoną wieś, obwieszcza-
jąc w gazetach, że Bandyckie gniaz-
do Stefanów zostało zniszczone. Tak 
mogłaby się skończyć pierwsza opo-
wieść o Stefanowie, ale historia Ste-
fanowa się nie skończyła. Pomimo 
całkowitego zniszczenia mieszkańcy 

wrócili do swojego miejsca pomiędzy lasami. 
Uzyskawszy zgodę właściciela lasów przysu-
skich Henryka Dembińskiego na bezpłatne 
pozyskanie budulca do odbudowy wsi wielkim 
wysiłkiem Stefanów został odbudowany pra-
wie w całości przed końcem 1945 r. Miesz-
kańcy mogli z nadzieją patrzeć na swoją przy-
szłość. I tutaj rozpoczyna się druga opowieść 
o Stefanowie. Minęło kilka lat w PRL-u. Rzą-
dzący Polską komuniści nie mogli darować 
bohaterom ze Stefanowa ich sympatii dla Ar-
mii Krajowej i pięknej bohaterskiej karty zapi-
sanej walką o wolną Polskę w czasie okupa-
cji. Władze postanowiły zniszczyć partyzanc-

ki, akowski Stefanów. Na początku lat pięć-
dziesiątych wódz naczelny Ludowego Wojska 
Polskiego (marszałek ZSRR Konstanty Ro-
kossowski) zarządził, aby poligon w Baryczy 
powiększyć o teren puszczy przysuskiej. La-
tem 1952 r. przyjechało wojsko i przez kilka 
dni wysiedlano wioski puszczańskie: Stefa-
nów, częściowo Budy, Zapniów, Eugeniów. 

GiELNiÓw

Stefanów - wieś, której nie ma
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Ludzie rozpaczali, płakali musiano ich 
siłą wyciągać z domów i ładować do 
samochodów. Przesiedleni zostali na 
tzw. „ziemie odzyskane”, w rejon Wro-
cławia, Legnicy, Słupska i Olsztyna, do 
tamtejszych PGR-ów,i zupełnie rozrzu-
ceni. Traktorami i czołgami rozwalono 
świeżo odbudowane domostwa, a te-
ren zrównano. Pola zostały obsadzo-
ne drzewami leśnymi.  Zniszczenie 
zrównanie wsi z ziemią władza uza-
sadniała budową poligonu, który nigdy 
nie powstał. Nie było to normalne wy-
siedlenie. Oprawcy pojawili się w nocy, 
wyciągnęli mieszkańców z domów, 
wzięli robotników z Gerlacha, buldoże-
ry i w ciągu trzech dni wieś zlikwido-
wali. - Nie pozwolono nawet zebrać 
zboża, choć to właśnie była pora żniw - mó-
wią świadkowie. Pakowali ludzi na samocho-
dy i wywozili. Część mieszkańców znalazła 
schronienie w okolicznych miejscowościach 

u swoich rodzin, niektórzy mieli w okolicy ku-
pione pola. Po pacyfikacji wsi do Stefanowa 
kierowano dzieci i młodzież ze szkół, miesz-
kańców okolicznych wiosek i robotników, by 
zalesiali teren. Jednak las co jakiś czas pło-
nął. Mówiono nawet, że w tym miejscu wła-
dze nie dochowają się lasu. Dzisiaj w Stefa-
nowie rosną topole i lipy, które niegdyś rosły 
przy domach. Są także owocujące śliwy i ja-
błonie. Do nieistniejącej już wsi prowadzą na-
wet słupy elektryczne i wybrukowana droga. 
Bo Stefanów to była piękna wieś - zadbane 
gospodarstwa, w centrum szkoła, zadbane 
pola, życzliwi, bohaterscy ludzie … Przykro to 
przyznawać, ale to, czego nie byli w stanie 
zrobić Niemcy zrobiła komunistyczna, ale jed-
nak polska władza, która ostatecznie w sta-
nie wojennym wymazała nazwę „Stefanów” 
nawet z map wojskowychTak należy skończyć 

drugą opowieść o Stefanowie. Ale to na szczę-
ście nie koniec historii. W 1999 roku w umar-
łej wsi pojawili się młodzi ludzie ze Stowarzy-
szenia Orląt Armii Krajowej, zarośniętą drogę 
w lesie pokazał im generał Załęski „Bończa”, 

honorowy prezes i opiekun sto-
warzyszenia, a w czasie woj-
ny podczas bitew partyzanc-
kich o Stefanów porucznik 25 
pp AK. We wrześniu 2000 roku, 
wspólnie z włądzami samorzą-
dowymi gminy Gielniów zor-
ganizowali uroczystość w rocz-
nicę powstania Państwa Pod-
ziemnego, postawili tabliczkę 
„W tym miejscu była 
wieś Stefanów”. 
W uroczystości 
uczestniczyli żołnie-
rze 25 pułku i wielu 
mieszkańców oko-
licznych wsi. – „Od 
tamtej pory spotyka-

nia w Stefanowie odbywają się każ-
dego roku i co ważne mają coraz 
bardziej uroczysty charakter. To już 
nie tylko spotkanie ludzi szukają-
cych utraconej pamięci, ale też, 
a może przede wszystkim ważne 
lokalne wydarzenie podkreślające 
wielkość tradycji i tragizm własnych 
losów. To już nie tylko msza św. od-
prawiana w lesie z udziałem kom-
batantów i świadków tamtych czasów. Dzisiaj 
to miejsce spotkania patriotów tych z drugiej 
wojny światowej, wychowanych w II Rzecz-
pospolitej, z pokoleniem PRL-u wychowanym 
na strzępach prawdy przechowywanych w ko-
ściołach i rodzinnych domach i z młodzieżą, 
urodzoną już w III Rzeczpospolitej po rewolu-
cji „Solidarności”. Te przynajmniej trzy poko-

lenia łączy jedno – umiłowanie ojczy-
zny. Uczą się go od siebie – młodsi od 
starszych. Towarzyszy temu umiłowa-
niu ciekawość jej losów, chęć do po-
znawania ukrywanej przez dziesięcio-
lecia prawdy o tej ziemi i o nas samych. 
Bo w imię tej prawdy i wierności naj-
wyższym wartościom,które uosabiają 
pozostałości po Stefanowie tak licznie 
się we wrześniu spotykamy. Pięknym 
obrazem jest widoczna międzypokole-
niowa jedność wszystkich uczestników 
spotkań w Stefanowie. Wzruszające 
są niezwykłe, pełne pasji i prawdy prze-
mówienia najstarszych uczestników 
uroczystości, które wzruszają, wycho-
wują i uczą szacunku dla niepozornie 
dziś wyglądających, naznaczonych 

wiekiem bohaterów czasu II wojny światowej. 
Wzruszają róœnież momenty, kiedy symbo-
licznie, ci najstarsi, najbardziej świadomi pa-
triotyzmu bohaterowie zawierzają następują-
cemu pokoleniu przekazując im dowody swo-
jego zaufania w postaci honorowych medali. 
W roku bieżącym takimi medalami zostali od-
znaczeni m.in. Władysław Czarnecki – wójt 
gminy Gielniów, Marian Niemirski – starosta 
przysuski, Marek Jurek – przewodniczący Pra-
wicy Rzeczpospolitej. Wyróżniony został rów-
nież ks. kanonik Kazimierz Okrutny, który ode-
brał medal z rąk starosty Niemirskiego. Część 
oficjalną spotkania zakończył poczęstunek 

przygotowany przez Zespół Szkół Nr 2 im Lu-
dwika Skowyry w Przysusze. Wójt gminy Giel-
niów, Starosta Przysuski, Stowarzyszenie Or-
ląt Armii Krajowej oraz Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej zapraszają na uroczy-
stości za rok.

Materiały przygotowane przez Urząd Gmi-
ny Gielniów

GiELNiÓw
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odRZYwÓŁ

Ogólnopolskie Dożynki Rolnicze na Jasnej Górze
z udziałem mieszkańców gminy Odrzywół

Oficjalna prezentacja filmu „Wesele opoczyńskie”

W Niedzielę 7 września b.r. ponad 
100-osobowa delegacja rolników 
i mieszkańców Gminy Odrzywół uczestniczyła 
w uroczystościach dożynkowych 
w Częstochowie. 

Gminę Odrzywół reprezentował wieniec 
dożynkowy z Kamiennej Woli wraz z asystą 
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Był to już 25 
jubileuszowy wyjazd rolników i mieszkańców 
gminy Odrzywół na dożynki na Jasną Górę. 

Tradycyjne w delegacji uczestniczyli Wójt Gminy 
Marian Kmieciak i Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Gapys.

W Niedziele 27 września b.r. w Centrum 
Wiejskim w Wysokinie miał miejsce pierwszy 
oficjalny pokaz nagrania filmowego 
widowiska folklorystycznego „Wesele 
opoczyńskie”. 

Film odtwarza część zwyczajów opoczyńskich 
związanych z weselem. Niestety wiele tych 
zwyczajów zostało już tylko w pamięci starszych 

pokoleń. Inscenizacja miała za cel zachowanie 
„Ku pamięci” części kultury ludowej i kulturowego 
dziedzictwa Polski. W inscenizacji wzięły 
udział amatorskie zespoły ludowe z gminy 
Odrzywół: zespół ludowy Stowarzyszenia 
Wiejskiego Wysokina i Cetnia, zespół 
„Wolunecki” z Kamiennej Woli, zespół „Mateuski” 
z Myślakowic i kapela ludowa Czesława 

Szczepańskiego. Nagranie odbyło się 
w Izbie Regionalnej  w  Myślakowicach, 
chatach i plenerach wiejskich 
w Myślakowicach i kościele parafialnym 
w Łęgonicach Małych. W pokazie wziął 
udział reżyser Wiesław Zwoliński oraz 
członkowie Stowarzyszenia Wiejskiego 
Wysokina i Cetnia, Kół Gospodyń 
Wiejskich z Kamiennej Woli i Kłonny 
oraz goście w osobach Starosty 
Przysuskiego Mariana Niemirskiego, 
Wójta Gminy Mariana Kmieciaka 
i Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej Bogumiły Stępień. Obecni 
na pokazie nagrodzili wielkimi brawami 
reżysera i uczestników inscenizacji. 
Film został sfinansowany w części ze 

środków pozyskanych przez Gminę Odrzywół 
z projektu finansowego w ramach unijnego 
programu PROW – LEADER, oraz przy wsparciu 
osób prywatnych. Nagranie filmowe będzie 
wkrótce  możliwe do obejrzenia na stronie Gminy 
w zakładce „Filmy Promocyjne”. Wersja skrócona 
zostanie pokazana w programach telewizyjnych.
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odRZYwÓŁ

Pary małżeńskie świętowały jubileusz

Puchar Wójta Gminy Odrzywół – edycja 2014 dla drużyny FC Fenteyszyn

W Odrzywole rozpocznie się budowa kanalizacji

Kolejne inwestycje w  gminie Odrzywół

W  Sobotę  27  września  b.r.  miała  miejsce  
miła uroczystość. Pięć  par  małżeńskich 
z gminy Odrzywół świętowało jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Na wniosek Wójta Prezydent RP przyznał 
jubilatom z tej okazji honorowe odznaczenia. 
Do grona Szacownych Jubilatów należą:
- Marianna i Jan Kostrzewa zam. Kłonna-Kolonia

- Marianna i Józef Białczyk zam. Wysokin
- Janina i Kazimierz Koryccy zam. Jelonek
- Genowefa i Jan Dąbrowscy zam. Kamienna 
Wola
- Zofia i Jan Kołodziejczyk zam. Kłonna

Uroczystość w Urzędzie Gminy otworzyła Pani 
Maria Kowalczyk, Kierownik USC. Życzenia, 

kwiaty i upominki złożyli Jubilatom zaproszeni 
goście: Wicemarszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, Proboszcz odrzywolski ks. Adam 
Łukiewicz, Starosta  Przysuski Marian  Niemirski 
i Wójt Gminy  Odrzywół  Marian  Kmieciak.  
Szanownym  Jubilatom  jeszcze  raz  gratulujemy 
i życzymy Wszystkiego Najlepszego.

W tegorocznej edycji turnieju wzięło 6 
drużyn i ponad 100 zawodników. Rozgrywki 
toczyły się systemem „każdy z każdym”. 

Ostatnie rozgrywki odbyły się w Niedzielę 
31 sierpnia 2014r. Puchar Wójta po raz kolejny 
zdobyła drużyna FC Fenteyszyn, która też była 
obrońcą tego trofeum. W całym turnieju strzelono 
102 bramki. Najwięcej bramek strzelili zawodnicy 
FC Fenteyszyn. To ta drużyna  straciła też 
najmniejszą ilość bramek tylko 7. Największy 
wynik padł w meczu KS Kłonna – Młodzi Gniewni 

12:2. Wszystkie mecze sędziował sędzia 
piłkarski Pan Jacek Karpeta. 

Z upoważnienia Wójta organizacją turnieju 
zajmował się trener UKS Blask Odrzywół – Kamil 
Lewiński. Wójt Gminy dziękuje za wsparcie 
organizacji turnieju dla Prezesa UKS Blask 
Odrzywół – Wojciecha Rychty.

A oto klasyfikacja końcowa:
VI miejsce zajęła drużyna Młodzi Gniewni
V miejsce zajęła drużyna Blask Odrzywół

IV miejsce zajęła drużyna Płonące Plemniki
III miejsce zajęła drużyna KS Kłonna
II miejsce zajęła drużyna FC Colabo
I miejsce zajęła drużyna FC Fentejszyn
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, drużyny 

które zajęły miejsca na podium otrzymały 
z rąk Wójta dyplomy, medale oraz voucher’y 
na zakup sprzętu sportowego. Dziękujemy 
wszystkim kibicom za liczne przybycie na mecze, 
gratulujemy zwycięzcom, zapraszamy za rok 
na kolejną edycję.

Wójt Gminy Marian Kmieciak podpisał 
w dniu 27 sierpnia b.r. umowę z Wykonawcą 
robót kanalizacyjnych na ul. Tomaszowskiej, 
Łąkowej i części Placu Kilińskiego 
w Odrzywole. 

Wyłoniona w przetargu firma INSBUD 
z Białobrzeg wykona inwestycję za 915 tyś. 
zł. Wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru 
koszt zadania wyniesie 960 tyś. zł. Na 
realizację zadania Gmina pozyskała środki 

unijne z programu PROW w wysokości 75% 
kosztów. Zakres robót obejmuje modernizację 
już istniejących przepompowni, wykonanie 
dwóch nowych oraz ułożenie prawie 1400 
mb. sieci grawitacyjnej wraz ze studniami do 
przyłączenia ok. 70 posesji. Samo przyłącze do 
domowej instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wykonują we własnym zakresie 
właściciele posesji. Termin zakończenia prac 

do 31 listopada b.r. Rozpoczęcie zadania 
poprzedziły długie przygotowania.

Samo przygotowanie dokumentacji, ustalenie 
stanu prawnego działek, ustalenie właścicieli, 
władających i spadkobierców i pozyskanie 
zgód, uzgodnień i zezwoleń zajęło 3 lata. 
Kilku właścicieli posesji nie wyraziło zgody na 
budowę sieci na ich działkach. Na tych posesjach 
właściciele muszą rozwiązać problem ściekowy 
we własnym zakresie.

Trwają lub rozpoczynają się kolejne 
inwestycje publiczne w  Gminie Odrzywół. 

Dzięki staraniom władz gminy wreszcie 
ruszyła budowa chodników w pasie drogowym  
drogi krajowej Nr 48. Zgodnie  z  ustaleniami  
Wójta  i  GDDKiA  gmina  będzie inwestorem 
budowy I etapu (ok. 1 km.) chodnika wraz 
z odwodnieniem pobocza w Kamiennej Woli. 
GDDKiA została inwestorem chodnika przy 
Placu Kilińskiego w Odrzywole. 

Trwa Remont Hali Sportowej w Odrzywole. 
Hala ma już 15 lat i wymaga częściowego 
remontu. Gmina pozyskała 50% środków 

na remont z Ministerstwa Sportu. Zakres 
robót obejmuje odnowę parkietu, malowanie 
budynku, nowa elewacje od ul. Warszawskiej 
i wymianę drzwi. W trakcie budowy jest mini 
boisko i plac zabaw na osiedlu jednorodzinnym 
w Odrzywole. Zasięg i zakres budowy wynikał 
z wielkości działki, którą dysponowała gmina. 
Także w zakresie budowy kanalizacji na ul. 
Tomaszowskiej, Łąkowej i Placu Kilińskiego 
wykonawca przejął  plac robót i przygotowuje 
się do budowy.

Rozpoczyna się także budowa bezpiecznego 
Placu Zabaw dla oddziałów przedszkolnych 

w Odrzywole. Powierzchnia placu zabaw będzie 
z nawierzchnią typu „tartanowego” i będzie miała 
wielkość 100 m2 . Na realizację twego projektu 
Gmina pozyskała dotację w wysokości prawie 
100% kosztów w ramach konkursu z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Za 2 – 3 tygodnie ruszą też dalsze 
inwestycje drogowe (Odrzywół ul. Praga, 
Wysokin, Dąbrowa, Lipiny,  Kolona Kłonna 
i Janówek). Wykonawca tych inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gielniowa.
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Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów

Nowe oświetlenie drogowe w Kacperkowie

Pomoce dydaktyczne, meble, tablice 
interaktywne z oprogramowaniem to 
tylko niektóre z elementów doposażenia 
oddziałów przedszkolnych w Publicznych 
Szkołach Podstawowych w Potworowie 
i w Wirze, zrealizowanego w ramach 
Projektu „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w gminie Potworów”  
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku finalizacji Projektu systemowego 
objętego Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki do czterech oddziałów przedszkolnych 
w Potworowie i w Wirze zakupiono meble, 
urządzenia zabawowe, pomoce dydaktyczne, 
artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, 
a w placówce w Wirze dodatkowo wykonano 
bezpieczny plac zabaw.

Zakupiony, dostarczony i zamontowany 
sprzęt znacznie usprawni proces dydaktyczno-
wychowawczy, stwarzając bezpieczne warunki 
dla rozwoju psychofizycznego dzieci oraz 
zwiększając dostęp do edukacji przedszkolnej 
prowadzonej w oddziałach funkcjonujących na 
terenie gminy Potworów.

Zakończyły się prace związane z budową 
nowego odcinka oświetlenia drogowego 
w miejscowości Kacperków.

W ramach rea l izac j i  ko le jnego 
zadania zwiększającego zasoby sytemu 
oświet leniowego gminy Potworów 
przeprowadzono prace polegające na instalacji 
siedmiu wysokoprężnych lamp sodowych 
o mocy 70W wraz ze słupami i linią zasilającą.

Zastosowane w montażowych pracach 
oświetleniowych materiały i osprzęt elektryczny 
spełniają najwyższe wymagania z zakresu 
jakości i bezpieczeństwa.

Budowa energooszczędnej infrastruktury 
oświetleniowej nie tylko obniża koszty 
eksploatacji poprzez zastosowanie 
nowoczesnych opraw i źródeł światła, ale 
przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo 
i warunki życia mieszkańców Kacperkowa.
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Gra terenowa harcerzy z 9 i 18 DH z Potworowa

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta

„Ten dzień nadszedł. Wróg z zachodu na-
tarł z ogromną siłą. Rozpoczęła się mobili-
zacja. Rezerwiści i ochotnicy muszą zgło-
sić się do ośrodków rekrutacyjnych 12DP 
działającej w Armii Prusy. Dn. 13 września 
jednostka wyrusza na front. Przed wypra-
wą odbędzie się msza święta o godz. 7:30 
w kościele pw. św. Doroty w Potworowie. 
Stamtąd oddziały poprowadzone zostaną 
przez swoich dowódców. Czuwajcie i bądź-
cie gotowi.”

13 września 2014r. nasze drużyny zorga-
nizowały grę terenową dla dzieci i młodzie-
ży z organizacji działających na terenie Po-
tworowa, której celem było zaprezentowanie 
jednego ze sposobów spędzania czasu przez 
harcerzy oraz integracja i wspólna inaugura-
cja nowego roku szkolnego i harcerskiego.

Jak głosiła odezwa zachęcająca do udzia-
łu w naszej akcji rozpoczęliśmy mszą świę-
tą w miejscowym kościele, po której w pa-
trolach dowodzonych przez dorosłych opie-
kunów uczestnicy w regularnych odstępach 

czasowych udali się na miejsce gry – do po-
bliskiego lasu.

Tam czekali harcerze ucharakteryzowani 
odpowiednio do granej roli. Wszyscy uczest-
nicy przeszli szkolenie wojskowe – uczyli się 
przedzierać przez zasieki, czołgać pod drutem 
kolczastym czy rzucać  granatem. Następnie 

wzięli udział w potyczce z wrogiem. Było kil-
ku rannych, więc po opatrzeniu ich w szpita-
lu polowym udali się na zasłużony odpoczy-
nek na pobliską polanę.

Na polanie wspólnie z ks. Grzegorzem – wi-
kariuszem naszej parafii pomodliliśmy się i po-
bawiliśmy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i dobrą 
zabawę. Do zobaczenia na harcerskim szlaku.

Opracowała: pwd. Monika Żółcińska

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia oraz popularyzacja sportowej 
rywalizacji amatorskich drużyn piłkarskich 
to podstawowe założenia organizowanego 
od ponad dwudziestu lat Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Potworów.

W niedzielne popołudnie, 31 sierpnia 2014 
r. obiekt „Orlika” w Grabowej stał się miejscem 
finałowych rozgrywek o Puchar patrona 
Turnieju - Wójta Marka Klimka.

Na głównej płycie kompleksu boisk 
sportowych do rywalizacji o piłkarski prymat 
w gminie przystąpiły cztery zwycięskie ekipy 
zmagań grupowych - przedstawiciele Mokrzca, 
Marysina, Dąbrowej i Wirówka.

Po zaciętych, pełnych emocji spotkaniach 
półfinałowych w Wielkim Finale Turnieju 
reprezentanci Wirówka zdeklasowali zespół 
z Mokrzca, wygrywając zdecydowanie 6:1.

Podczas ceremonii wręczania nagród Wójt 
Gminy Potworów Marek Klimek pogratulował 

wzorowej, sportowej postawy wszystkim 
uczestnikom pucharowych rozgrywek, 
a duetowi Animatorów Orlika: Katarzynie 

Secie i Szymonowi Głuchowi podziękował za 
sprawną organizację tegorocznej turniejowej 
zabawy futbolowej.
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Spływ kajakowy Drzewiczką
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29 sierpnia  2014 r. Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” 
zorganizowała po raz pierwszy, ale mamy nadzieje, że nie ostatni, 
spływ kajakowy po Drzewiczce. 

Impreza sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, w ramach działania 431 „funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Celem imprezy 
była promocja PROW poprzez propagowanie turystyki kajakowej 
jako aktywnej formy wypoczynku, integracja uczestników i przede 
wszystkim promowanie walorów turystycznych rzeki Drzewiczki 
i obszaru Lokalnej Grupy  Działania „Wszyscy Razem”. Trasa spływu, 
tj. od Drzewicy do Nieznamierowic, liczyła ok. 10 km. Na starcie 
stanęła grupa 40 kajakarzy - amatorów. Po dokonaniu niezbędnych 
formalności i krótkim instruktarzu przeprowadzono rozgrzewkę, 
a następnie dokonano odprawy. W roli prowadzącego, spływu wystąpił 
Tomasz Świtka. Nad bezpieczeństwem kajakarzy czuwała grupa 
ratowników  - profesjonalistów, którzy mieli zadbać o to, by wszyscy 
w tym samym składzie dopłynęli do mety. Po trudach kajakowania 
odbyło się uroczyste podsumowanie i poczęstunek w ośrodku „Nad 
Drzewiczką” w Nieznamierowicach. Trzeba przyznać, że Drzewiczka 
z perspektywy kajakarza prezentuje się znakomicie, a spływ można 
uznać za bardzo udany.

Kończące się lato przyniosło jeszcze jedno 
miłe spotkanie w lokalnym gronie naszej 
gminnej społeczności. W okolicznościach 
śpiewaczej kultury ludowej w Gałkach odbyło 
się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. 

Budynek budowany był dwuetapowo. 
W pierwszej części, w roku 2013 przebudowano 
budynek dawnej strażnicy OSP i do niego 
dobudowano część z zapleczem socjalnym. 
Ten etap zwieńczono dachem i stolarką okienną 
i drzwiową. Wiosną tego roku rozpoczęły się 
prace drugiego etapu. Oprócz wykończeń 
wewnętrznych w budynku wykonano docieplenie 
i podjazd z kostki brukowej. Trzeba wspomnieć, 
że oprócz prac budowlanych, świetlica została 
doposażona w niezbędne kuchenne sprzęty, 
takie jak: kuchnia elektryczna i lodówka. Także 
pomieszczenie reprezentacyjne, czyli sala 
główna wyposażono w stoły i krzesła, niezbędne 
w takim budynku, który ma służyć dla lokalnej 
społeczności i jej potrzeb. Całość inwestycji 
kosztowała ponad 260 tys. zł. Na uroczystości 
otwarcia, które miały miejsce 14 września 
2014, przybyli nie tylko lokalni przedstawiciele 
samorządu gminnego i powiatowego, ale 

także parlamentarzyści. Swą obecnością 
otwarcie zaszczycili: Europoseł – Zbigniew 
Kuźmiuk, Poseł na Sejm RP – Dariusz Bąk, 
Starosta Przysuski – Marian Niemirski, oraz 
Radni Powiatowi: Marian Andrzej Wesołowski, 
Kazimierz Nawrocki i Dariusz Marasek. Obecni 
byli również: Grzegorz Dziekan – Dyrektor 
SP ZZOZ w Przysusze, Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Jolanta 
Wilk oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego – Tadeusz Gruszczyński. 
Zebranych gości powitała przedstawicielka 
miejscowego stowarzyszenia „Niezapominajki” 
i poprosiła Wójta Gminy Rusinów – Marka 
Modrzeckiego o oficjalne otwarcie i powitanie 
gości. Po wystąpieniach gości, głos zabrali: 
Sołtys Gałek – Cezary Wójcik i Radny Gminy 
Rusinów – Stanisław Wlazło. Podziękowali oni 
serdecznie wszystkim, którzy swoimi działaniami 
przyczynili się do powstania tego pięknego 
budynku. Zaraz potem nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku 
przez Proboszcza Parafii Nieznamierowice – 
ks. Czesława Śmiechowskiego, Proboszcza 
Parafii Rusinów – ks. Edwarda Swata oraz 

specjalnie zaproszonego na tę uroczystość – ks. 
Juliana Sobczyka. Po części oficjalnej przyszedł 
czas na poczęstunek oraz oglądanie budynku. 
W środku czekały pyszności przygotowane 
z ogromną starannością przez panie ze 
stowarzyszenia „Niezapominajki”. Były one nie 
tylko bardzo dobre, ale i pięknie wyglądające. Nie 
zabrakło także czegoś dla ducha. Przy posiłku 
zaprezentowały się miejscowe śpiewaczki, 
z których Gałki słyną w całej Polsce. Na zewnątrz 
także nie brakowało atrakcji. Jak zwykle przy tego 
typu okazjach, zaprezentowały się w namiotach 
gminne stowarzyszenia, prezentując swoje 
dokonania kulinarne. Chętnych na degustację 
nie brakowało i smakołyków szybko zabrakło. 
Przy muzyce tanecznej publiczność bawiła 
się do późnych godzin wieczornych. Warto 
przy tej okazji wspomnieć, że rozpoczęła się 
także przebudowa budynku po byłej szkole 
podstawowej w Przystałowicach Małych 
z zaadaptowaniem na świetlicę wiejską. 
Będzie więc niebawem kolejna miła okazja na 
wspólne spotkanie.

Foto: Magdalena Korycka

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Gałkach
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Podsumowanie Pucharu Wójta Gminy Rusinów

Styl życia

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 19

Doroczny Puchar Wójta Gminy Rusinów 
w Piłce Nożnej został rozegrany w lipcu 
i sierpniu, w formule ligowej. Dotyczyło to 
zarówno juniorów jak i drużyn seniorskich.

 Ponieważ mecze rozgrywane były z reguły 
na jednym boisku, to przyjęto system bez 
rewanżu. Znacznie uprościło to rozgrywki 
i przede wszystkim przyśpieszyło je. Nie było 
to bez znaczenia dla podwyższenia poziomu 
rozgrywek, gdyż każda drużyny musiała 
być maksymalnie skoncentrowana przed 
spotkaniem. Pięć zespołów seniorskich i pięć 
zespołów juniorskich – to składy tegorocznej 
ligi. Młodsi piłkarze w tym roku nie pokazali zbyt 
dużej waleczności. Jedynie drużyny, które dzięki 
wynikom uplasowały się w górnej części tabeli, 
nawiązały ze sobą równorzędną walkę. Tak się 
złożyło, że właśnie Krzesławice/Borowina i Blask 
Rusinów spotkały się w ostatniej kolejce. Zagrały 

one bezpośrednio o tryumf w tegorocznych 
rozgrywkach. W tym spotkaniu lepsi okazali się 
zawodnicy Rusinowa, którzy po dłuższej przerwie 
znów zaczęli się liczyć w tych prestiżowych 
rozgrywkach. Najlepszym zawodnikiem wybrano 
Daniela Witczaka z zespołu Krzesławice/
Borowina, a bramki bronił najskuteczniej 
Adam Ciesielski z Rusinowa. W przerwie 
pierwszego meczu seniorskiego uhonorowano 
drużyny juniorów. Nagrody w postaci medali, 
pucharów oraz upominków rzeczowych 
ufundował oraz wręczył Wójt Gminy Rusinów 
– Marek Modrzecki. Dla wyróżnionych piłkarzy 
nagrody rzeczowe ufundowali także: Sekretarz 
Gminnego Stowarzyszenia LZS Gm. Rusinów 
– Dariusz Marasek oraz zarazem Radny Gminy 
Rusinów i Sołtys Rusinowa – Tadeusz Papis. Po 
wręczeniu nagród dla juniorów przyszedł czas 
na dokończenie meczu w starszej kategorii. To 

spotkanie miało wyłonić wicemistrza rozgrywek. 
Spotkali się w nim zawodnicy Gryfa Grabowa 
i Strażaka Zychorzyn. Po 90 minutach piłkarze 
z Zychorzyna zeszli pokonani w stosunku 
3:0. Podobnie jak w poprzednich trzech 
sezonach najlepszą drużyną – Armagedon 
Nieznamierowice. Tym samym zdobyli oni 
Puchar Wójta Gminy Rusinów na własność. 
Krystiana Telusa z Grabowej uznano za 
najbardziej wartościowego zawodnika. Najlepiej 
bramki strzegł Adam Białek z Zychorzyna. Po 
wręczeniu nagród seniorom, Marek Modrzecki – 
Wójt Gminy, podziękował nie tylko organizatorom 
turnieju, ale także wszystkim, którzy przyczynili 
się do jego realizacji. Tym akcentem zakończył 
się tegoroczny Puchar Wójta Gminy Rusinów. 
Kolejny, miejmy nadzieję już za rok.

Ruszyły warsztaty z cyklu „Styl życia” 
organizowane przez Lokalną Grupę Działania 
„Wszyscy Razem” w ramach projektu „I Ty 
możesz zostać kobietą sukcesu”. 

Gdy rodził się pomysł na realizację tych 
warsztatów, inicjatorki wyszły z założenia, że 
nie ma kobiet idealnych, i że każda ma mniejsze 
bądź większe kompleksy. We współczesnym 
świecie ważne jest jednak, aby zminimalizować 
defekty urody, by wydobyć to, co najpiękniejsze, 
podkreślając wygląd odpowiednim strojem, 
ciekawą stylizacją fryzury, profesjonalnym 
makijażem, czy też nienaganną sylwetką. Ma 
się to stać możliwe dzięki zaproszonym do 
realizacji projektu doświadczonym osobom. 
Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, 
uczestniczki podzielono na dwie grupy. Pierwsza 
spotykała się w  Odrzywole, a druga w  Klwowie. 

Spotkanie prowadziły: Małgorzata Wdówka – 
dietetyk, która współpracuje z poradnią „Dobry 
Dietetyk” w Opocznie oraz specjalistka od 
fitnessu – Agata Waszkowska. Na pierwszym 
spotkaniu uczestniczki mogły skorzystać 
z pomiaru masy ciała i dla każdej z nich dietetyk 
przygotowała dokładną analizę oraz propozycje 
żywieniowe. Pani Agata natomiast miała pole 
do popisu odnośnie przygotowania i wdrożenia 
specjalnych zestawów ćwiczeń dostosowanych 
do odpowiednich partii ciała. Warsztaty mają 
zakończyć się wyborem dziesięciu pań, które 
pracowały najefektywniej. Wezmą one udział 
w plebiscycie „Szał Zmian”, gdzie pod okiem 
specjalistek: kosmetyczki, wizażystki, stylistki 
oraz fryzjerki, będą miały niepowtarzalną okazję 
przeżyć wielką metamorfozę. Zwyciężczyni 
konkursu otrzyma nagrodę główna w postaci 

sokowirówki. Dwie panie, które uplasują się na 
drugiej i trzeciej pozycji także otrzymają nagrody. 
A będą nimi pakiety zabiegów kosmetycznych.



wiENiAwA

W ostatnią niedzielę  sierpnia odbyły się 
w Wieniawie Dożynki Gminne. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej 
w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny 
w Wieniawie. Mszę św. w intencji rolników 
odprawił i kazanie wygłosił proboszcz parafii 
Sylwester Jaśkiewicz. Po eucharystii korowód 
z wieńcami ruszył w stronę odrestaurowanego 
parku i nowo powstałej muszli, gdzie 
odbyła się dalsza uroczystość. Wójt Gminy 
Witold Studziński powitał zebranych gości 
,podziękował rolnikom za ich trud i życzył 
im wytrwałości w ciężkiej pracy na roli. 
Następnie starostowie dożynek Elżbieta 
Sobótka z Wieniawy i Tadeusz Kosiec z Kalenia 
przekazali bochen chleba włodarzom gminy 
aby dzielili go sprawiedliwie i nikomu  nie 
zabrakło chleba. Oprócz pięknych wieńców  
dożynkowych a było ich w tym roku 11 były 
także kosze pełne owoców i warzyw. Klub 
Seniora działający przy Gminnym Centrum 
Kultury oraz Stowarzyszenie Kobiet ze 
Skrzynna przygotowały stoiska z przysmakami 
regionalnymi, m. inn można było posmakować 
pierogów, kapusty z grochem, zalewajki, 
drożdżowych rogalików i innych smakowitości. 
Dożynkom towarzyszyły liczne imprezy 
artystyczne m.inn. zaśpiewał Zespół 
Folklorystyczny „Wieniawa”, grały kapele Jana 
Wochniaka , która w kategorii kapel zajęła 
I miejsce w 48 Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym, Wiesławy Gromadzkiej i Henryka 
Zawadzkiego. Dla najmłodszych wystąpił 
zespół „Maskotki”. Publiczność rozśmieszał 
kabaret „Dobry Wieczór”. Do późnych godzin 
nocnych publiczność bawiła się przy zespołach: 
białoruski disco folk „Oxide”, Tarzan Boy 
Cover, Model MT-Modelinka Słowacja, Dance 
oraz Casino.

W dniu 9 września br osoby z parafii 
Wieniawa i Mniszek biorące udział w pracach 
przygotowawczych do zorganizowania dożynek 
gminnych, oraz za wykonanie wieńców  
dożynkowych, uczestniczyli w pielgrzymce 
zorganizowanej przez władze gminny 
Wieniawa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Mszy Św. w intencji 
biorących udział oraz za Gminę Wieniawa 
odprawił i przewodniczył jej ks. mgr Krzysztof 
Andaś wikariusz parafii pw. Św. Katarzyny 

w Wieniawie, który swoim zaangażowaniem 
w drodze pielgrzymkowej przysporzył wiele 
radości osobom  biorącym udział w pielgrzymce 
za co z tym miejscu serdecznie dziękuję i życzę 
dalszych udanych wspólnych przedsięwzięć 
dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny.

W dniu 20 września kolejna pielgrzymka 
tym razem z parafii Skrzynno uda się 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach.

Sylwester Górski

Dożynki Gminne Wieniawa 2014
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Dnia 23 sierpnia 2014 roku na placu przy budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach 
Mokrych odbył się piknik wielopokoleniowy, który 
inaugurował działalność nowo otwartego Klubu 
Integracji Międzypokoleniowej.

 W imprezie wzięli udział zarówno seniorzy ( 50+) 
zamieszkujący gminę Wieniawa, jak i również dzieci 
oraz młodzież do 18-stego roku życia. Powstanie Klubu 
jest możliwe dzięki realizacji projektu pt: „ Aktywna 
starość – szczęśliwe dzieciństwo” współfinansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Realizatorem projektu jest działające na 
terenie gminy Wieniawa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
VIRIBUS UNITIS. Głównym celem przedsięwzięcia jest 
świadczenie wysokiej jakości usług służących podniesieniu 
poziomu życia osób starszych, a także pogłębianie integracji 
międzypokoleniowej wśród mieszkańców gminy Wieniawa. 
Najważniejszymi punktami imprezy otwierającej projekt były 
między innymi takie tematy jak: dary jesieni – bogactwem 
spiżarni ( stworzenie galerii sporządzonych przez babcie 
marynat, dżemów, itp.), wystawa kwiatów, kawiarenka 
pokoleniowa „ Herbatka u Babci i Dziadka”. Wspólna 
zabawa biesiadna, pieczenie kiełbasek, rozmaite gry 
i zabawy służyły przede wszystkim promocji projektu, 
jak i również wspólnym ustaleniu zasad związanych 
z organizacją poszczególnych działań Klubu. Wszyscy 
świetnie się bawili i w doskonałych humorach wrócili 
do domu.

„Zderzenie pokoleń: seniorzy i młodzi 
na rzecz edukacji kulturowej” to projekt, 
który realizowany jest od czerwca do końca 
listopada 2014 r. w Gminnym Centrum 
Kultury w Wieniawie. 

Inicjatorem i głównym organizatorem działań 
jest “Stowarzyszenie Razem dla Radomki”, 
które zaprosiło seniorów i młodzież do 
integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. 
Zderzenie pokoleń to działanie obejmujące cykl 

warsztatów oraz spotkań, mających na celu 
zainspirowanie ludzi starszych oraz młodzież 
do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Dotychczas, dzięki projektowi uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach kulinarnych, podczas 
których przygotowali przeróżne dania i desery 
pod okiem wykwalifikowanego kucharza. 
Kolejną propozycją dla grupy były zajęcia 
taneczne, bo przecież taniec łączy pokolenia 
i jest spoiwem pozwalającym na integrację. 
Obecnie trwa cykl warsztatów z fotografii 
i wideo, które zostały zorganizowane w ramach 
mini działania „Jedna ulica, tysiąc wspomnień”. 
Podczas wydarzenia młodzi ludzie, zaproszą 
seniorów do odtworzenia historii ich miejsca 
zamieszkania, dziś często zapomnianej 
historii. Rezultatem tego działania będzie 
przygotowanie pamiętników, nagrań, opowieści 
tych osób, oraz prezentacji multimedialnych 
(filmów) i wystawy fotograficznej dzięki 
współpracy młodszych i starszych uczestników. 

Dla uczestników przygotowano jeszcze 
zajęcia: nordic walking, komputerowe, gry 
na instrumentach perkusyjnych.

Różnorodność podjętych działań 
w projekcie ma swój klucz. Nie jest nim 
festiwalowość (krótkotrwałość działań), lecz 
ich komplementarność. Projekt obejmując 
dwie warstwy społeczności lokalnych, dla 
których czasem trudno jest znaleźć wspólną 
płaszczyznę porozumienia, wykorzystuje 
bogactwo mediów, kultury oraz procesualność, 
tak aby umożliwić realizację twórczych inicjatyw 
również po zakończeniu projektu.

Piknik wielopokoleniowy w Sokolnikach Mokrych

Zderzenie pokoleń: seniorzy i młodzi
na rzecz edukacji kulturowej
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Wracamy po wakacjach z przepyszną 
propozycją na uroczysty, obiad. Danie wymaga 
nieco pracy, ale jest stosunkowo niedrogie 
i zadowoli nawet wybrednych smakoszy. 
Zapraszam do wspólnego przyrządzenia rolady 
pełnej smaków i aromatów z mocno kolorowym 
wnętrzem warzywno - pieczarkowym. Mięso jest 
miękkie i delikatne, a środek bardzo soczysty, 
pełen różnych nut smakowych. Porcja na 4 osoby.

Składniki: podstawa mięsna: 500 g mięsa 
mielonego z łopatki wieprzowej, 1 jajko, 1 biała 
cebula, 1-2 ząbki czosnku, namoczona w mleku 
kajzerka, 2 łyżeczki ziół prowansalskich, sos 
sojowy, sól i pieprz, olej rzepakowy (do smażenia 
cebulki). Farsz: 1 cebula biała, 2 marchewki, 6 
pieczarek, 1 czerwona papryka, mały pęczek 
natki pietruszki, 2 ogórki kiszone, 3 łyżki sosu 
sojowego, sól i pieprz, olej rzepakowy.  

Przygotowanie: Cebulę, paprykę i ogórki 
kiszone kroimy w kostkę, pieczarki w plasterki 
oraz siekamy pietruszkę. Marchewki ścieramy 
na tarce o grubych oczkach. Na odrobinie oleju 
szklimy cebulkę, a następnie dodajemy pokrojone 
pieczarki, paprykę, natkę pietruszki i startą 

marchewkę. Wszystko smażymy aż warzywa 
delikatnie zmiękną, a woda odparuje. Następnie 
całość doprawiamy sosem sojowym, solą oraz 
pieprzem, mieszamy i odstawiamy do ostygnięcia. 
Następnie przygotowujemy podstawę mięsną. 
Do miski dodajemy zmielone mięso z łopatki 
wieprzowej, podsmażoną na oleju cebulkę, 
namoczoną w mleku kajzerkę*, przeciśnięty 
przez praskę czosnek, zioła prowansalskie i sos 
sojowy. Wszystko dokładnie mieszamy, a na 
koniec doprawiamy solą i pieprzem. Kolejny 
etap to zawijanie rolady. Na foli aluminiowej, 
posmarowanej olejem i posypanej ziołami, 
układamy mięso, tak aby utworzyło prostokąt. 
Możemy użyć do tego wałka do ciasta. Na mięsie 
układamy podsmażone warzywa i pieczarki oraz 
posypujemy pokrojonym ogórkiem kiszonym. 
Roladę zawijamy przy pomocy folii. Boki rolady 
zamykamy podstawą mięsną. Tak zawiniętą 
roladę zawijamy w folię i wkładamy do keksówki. 
Foremkę wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni C i pieczemy przez 0,5 godziny. 
Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 180 
stopni i pieczemy przez kolejne 0,5 godziny. 

Rolada świetnie smakuje z sosem pieczarkowym. 
Aby farsz w środku był „stabilny”, w momencie 
przygotowywania go na patelni, musimy pamiętać 
o odpowiednim zredukowaniu wody, którą 
„puszczają” podsmażane warzywa i pieczarki. 
Dla 100 % pewności do farszu możemy dodać 
stary ser żółty lub wymieszać go z jajkiem.

Anita Rejmer

Przysmaki Pani Wandy

Rolada mięsna z kolorowym wnętrzem

Gorączka krwotoczna Ebola

PODZIĘKOWANIA

Tombak zamiast złota

KOMUNIKAT

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Przysusze informuje, że od lutego 2014r. 
występują zachorowania na gorączkę krwotoczną 
Ebola w państwach Afryki Zachodniej. 

Gorączka Ebola jest to choroba występująca 
rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo 
wysoka śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Istnieje 
hipoteza, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze 
owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI 
pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano 
wśród zwierząt tj. szympansów i goryli. Epidemie 
i przypadki gorączki krwotocznej Ebols występowały 
dotychczas głównie w Afryce, istnieje jednak ryzyko 
zawleczenia tej choroby również na inne tereny, 
w tym także do Europy np. wraz z powracającymi 
osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby. 
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez 
bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami 

osoby zakażonej. Transmisja wirusa Ebola możliwa 
jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia 
oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: 
małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym 
w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy 
grypopochodne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, 
bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które 
bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się 
biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, 
zaczerwienienie oczu oraz objawy krwotoczne 
(krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne). Choroba 
może doprowadzić do śmierci. Nie ma specyficznego 
leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom 
krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia 
i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące 
się lub opiekujące się osobą zakażoną lub chorą tj:

- szczególne warunki izolacji

- środki ochrony osobistej, w szczególności dla 
personelu medycznego opiekującego się chorym,

- procedury postępowania z pacjentem podejrzanym 
o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola

- zasady postępowania z pasażerami samolotów 
w przypadku podejrzenia, że osoba chora podróżowała 
tym  środkiem transportu

- objęcie nadzorem epidemiologicznym osób 
podejrzanych o zachorowanie i osób z kontaktu.

Szersza informacja nt. środków ochrony dostępna 
jest pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce Epidemia 
gorączki krwotocznej w Afryce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw 
Przysusze

 mgr inż. Jolanta Wilk
Artur Kucharski

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy 
potrzeby drugiego człowieka. 
Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń…”

Zarząd  oraz członkowie Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Przyjaciel” 
pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim 

sponsorom, ofiarodawcom a w szczególności 
dla Dyrektora Banku BGŻ Przysucha oraz 
Dyrektora PCPR-u w Przysusze. Państwa wola 
współpracy i uprzejmość oraz ofiarność były 
dla nas bardzo pomocne w zorganizowaniu 
letniego wyjazdu integracyjnego dla osób 
niepełnosprawnych do Białowieży. Bardzo 
dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Informuję Szanownych Czytelników „Ziemi 
Przysuskiej, że do naszego pisma wpłynął kolejny 
list autorstwa p. Edwarda Pawlika. Niestety, ze 
względu na jego dużą objętość i mnogość innych 
materiałów nie mam możliwości zaprezentowania 
Państwu jego pełnej treści. Osoby zainteresowane 
lekturą zapraszam na stronę: www.ziemiaprzysuska.
pl, gdzie list został opublikowany w całości. 

Jarosław Bednarski

W piątek (05.09.2014 r.) policjanci przysuskiej 
komendy zatrzymali w miejscowości Ruski 
Bród, gm. Przysucha 31 – letniego mężczyznę 
narodowości romskiej, który dokonał oszusta 
przy sprzedaży wyrobów z tombaku. 

W sobotę Sąd Rejonowy w Przysusze uznał go 
winnym zarzucanego czynu i skazał go na karę 6 
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
dwa lata i karę grzywny w wysokości 1000 złotych.

W piątek około godziny 16 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji Przysusze otrzymał telefon od 

27 letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu Mińsk 
Mazowiecki, który poinformował, że w miejscowości 
Ruski Bród, gm. Przysucha nabył od obywatela 
Rumunii dwa sygnety i bransoletkę. Mężczyzna 
myśląc, że są to wyroby ze złota zakupił je za kwotę 
600 złotych. Po kilku minutach zorientował się, 
że jednak jest to biżuteria wykonana z tombaku. 
W wyniku podjętych bezpośrednio wspólnych działań 
z Komendą Powiatową Policji w Końskich zatrzymano 
sprawcę oszustwa, przy którym ujawniono pieniądze 

z przestępstwa. 31 latek został trafił do policyjnego 
aresztu. 

W sobotę (06.09.2014 r.) sprawca oszustwa 
został doprowadzony do Sądu Rejonowego 
w Przysusze, który uznał go winnym zarzucanego 
czynu i skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na dwa lata i karę grzywny 
w wysokości 1000 złotych.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha
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Panie Wójcie jest Pan najstarszym stażem 
Wójtem Gminy.

- Jeżeli chodzi o samorząd terytorialny 
utworzony w 1990 roku to tak. Zostałem 
wybrany 16 czerwca 1990r., kilka dni 
wcześniej niż Wójt Marek Klimek w Potworowie 
i Wójt Marek Mikołajewskie w Błędowie. 
Ale staż pracy w administracji ma chyba 
ode mnie dłuższy kolega Tadeusz Tomasik 
,Burmistrz Przysuchy. W czasach PRL był 
już Naczelnikiem Gminy. Wiekiem natomiast  
mieszczę się w średniej grupie.

Co sądzi Pan o pomyśle ograniczenia 
kadencji Wójta?

 W demokracji to wyborcy przy urnie powinni 
decydować, kto ile kadencji pełni funkcję, 
a nie z całym szacunkiem, posłowie akurat 
rządzącej akurat frakcji w Sejmie. No i czemu 
tylko Wójtom? A Posłowie, Premierzy Rządu?

Jakie były dla Pana te 6 kadencji?
- Nieustannie wypełnione pracą. Jeżeli jest 

się Wójtem w gminie ubogiej, to nie da się tylko 
zarządzać. Trzeba samemu pisać projekty, 
rozliczać i zabiegać o środki na utrzymanie 
Gminy zajmować się gospodarką komunalną 

itp. W tych latach były chwile miłe, ale były 
i przykre. Tak pól na pół.

Co było Pańskim największym sukcesem 
w ciągu tych lat?

- Było ich wiele między innymi jeden 
z pierwszych systemów odbioru odpadów 
i szybkie zwodociągowanie Gminy. Myślę, 
że największy mój sukces i moich radnych, 
to osiedle domków jednorodzinnych 
w Odrzywole. Były to piaszczyste i zarośnięte 
działki w szczerym polu, przejęte na Skarb 
Państwa jeszcze przez Naczelnika. Trzeba 
było wypłacić odszkodowania i odebrać je 
od poprzednich właścicieli. Nie zawsze było 
to łatwe. Budowaliśmy tam infrastrukturę od 
podstaw – wodociąg, drogi, kanalizację, linię 
NN i ŚN. Tyko 2-3 gminy wiejskie w radomskim 
odważyły się na tworzenie osiedli. Przez te 
kilkanaście lat, Gmina zainwestowała tam 
miliony złotych, ale dzięki temu kilkaset ludzi 
zostało lub osiedliło się w Odrzywole. Przybyło 
też dzieci w szkole. Sukcesem była też mała 
retencja w Odrzywole, Łęgonicach Małych 
i Wysokinie, do której chciałbym wrócić, jeżeli 
Opatrzność pozwoli. Porażki też się zdarzały.

Nie myślał Pan o jakimś dodatkowym biz-
nesie?

- Niestety, aby rzetelnie pracować na tym 
stanowisku, nie starczało czasu na inne 
interesy. Nie można trzymać „kilku srok za 
ogon”. Poza tym działalność, zwłaszcza 
z udziałem dotacji publicznych jest 
w mniemaniu części ludzi nie zawsze uczciwa, 
a nawet podejrzana.

W 1998r, współtworzył Pan powiat przy-
suski?

- Tak można powiedzieć. Z ówczesnego 
Rejonu Administracyjnego z siedzibą 
w Przysusze odszedł Gowarczów i Drzewica. 
Nas też z Gielniowem posłowie z Sejmowej 

Komisji zapisali do Opoczna do województwa 
łódzkiego. Do wspólnego powiatu przysuskiego 
bardzo namawiał nas ówczesny Burmistrz 
Antoni Kapusta. Przez 2 tygodnie woziłem do 
Warszawy różne uchwały i petycje o zmianę 
powiatowej przynależności gminy.

Opłacało się?
- Nie bardziej niż innym. Najwięcej 

skorzystały jednak miasta powiatowe, w tym 
Przysucha. Nowo wybrany Burmistrz Tadeusz 
Tomasik przekonywał nas Wójtów w 1998r., 
że Gmina Przysucha będzie musiała dołożyć 
się do utrzymywania powiatu. Było odwrotnie. 
Po kilkunastu miesiącach musieliśmy zwrócić 
Przysusze ok. 100 tys. złotych z opłat 
skarbowych płaconych w powiecie przez 
naszych mieszkańców. Dochody te przestały 
być dochodem gmin, a stały się dochodem 
Przysuchy. Do tego nowe miejsca pracy 
i odpisy podatku dochodowego, bliskość 
urzędów i infrastruktura. W Przysusze są  
powiatowe nowoczesne szkoły, przepiękny 
basen, czy kompleks sportowy wybudowane 
jednak przez powiat.

Czego Panu życzyć?
- Zdrowia jak każdemu. Przydałyby się 

nowe  miejsca pracy. Dawniej pomagał 
„GERLACH”. Teraz do Drzewicy, na terenach 
dawnego „GERLACHA”, mimo istnienia Strefy 
Przemysłowej nie przychodzą inwestorzy. Tak 
samo jest z lotniskiem w Nowym Mieście, które 
też jest strefą przemysłową. U nas nie ma 
takich dużych i uzbrojonych terenów. Gdyby 
tam trafił się duży inwestor, skorzystaliby i nasi 
mieszkańcy, tak jak dawniej w „Gerlachu”, 
czy Jednostce Wojskowej. Ale za politykę 
gospodarczą, rozwój przemysłu i bezrobocie 
odpowiada Premier, Rząd i Komisja 
Europejska, a nie Wójtowie.

 Rozmawiała 

Tysiące osób meldują się na służbę 
potrzebującym, setki jednoczą się na 
ogólnopolskich szkoleniach, Basia 
Kurdej-Szatan i Maciek Łagodziński 
pokonują siebie, a mistrzowie olimpijscy 
rozgrzewają mięśnie serca! To znak 
– SZLACHETNA PACZKA rozpoczęła 
rekrutację wolontariuszy.

W zeszłorocznej edycji SZLACHETNEJ 
PACZKI w Przysusze i okolicach, dzięki pracy 
11 wolontariuszy, pomoc otrzymało 19 rodzin 
i osób samotnych. W tym roku może ich być 
więcej, jeśli i Ty zaangażujesz się w działania. 
Czekamy na Twoje zgłoszenie! 

10 000 SuperW
Aby znaleźć prawdziwą biedę, nie wystarczy 

dobra wola. Niezbędni są wolontariusze, czyli 
SuperW, a tych ma być w Polsce ponad 10 000. 
W Przysusze poszukujemy 10 wolontariuszy. 
Wolontariusz Paczki dociera do prawdziwej 
biedy, wchodzi tam, gdzie inni są obojętni 

albo boją się wejść. Dla wielu rodzin już sama 
wizyta wolontariusza jest pomocą, dodaje wiary 
w ludzi, pokazuje, że nie są sami.

- Sami odnajdujemy potrzebujących w swoim 
mieście, przychodzimy do ich domów, pytamy 
o biedę.W pojedynkę nie dam rady zmienić 
świata, ale razem z innymi SuperW wiem, że 
mi się to uda - opowiada Ania – wolontariuszka 
z Krakowa.

Zamelduj się na służbę
- Wolontariat w Paczce jest powołaniem 

do służby dla innych ludzi, do przekraczania 
siebie dla innych, żeby zmienić świat – mówi 
ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek.

S u p e r W  t o  k l u c z o w a  p o s t a ć 
w SZLACHETNEJ PACZCE – przekracza 
swoje granice, by wejść w świat biedy i pomóc 
tym, którzy stracili już nadzieję i wiarę w to, że 
sami mogą sobie poradzić w życiu.

To właśnie dzięki wolontariuszom pani 
Krystyna uwierzyła w siebie i dostała pracę 
na 8. piętrze Pałacu Kultury, pan Karol otrzymał 

wózek inwalidzki, dzięki któremu pierwszy raz 
od wielu lat mógł zobaczyć krakowski rynek, 
a pan Zbyszek ma z kim porozmawiać!

Paczka jednoczy naprawdę
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA 

dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie – osób 
starszych, samotnych, rodzin dotkniętych 
chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych 
rodziców i rodzin wielodzietnych. W XIII edycji 
Paczka zjednoczyła ponad pół miliona osób 
– potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców 
przygotowujących pomoc i dobroczyńców 
finansujących organizację projektu, a to już 
ponad półtora proc. Polaków! 

Gotowy do służby? Zgłoś się na: 
www.superw.pl 
Czekamy na Ciebie do 20 października.

Tekst, na podstawie materiałów prasowych 
nadesłanych przez organizatora projektu, 
Stowarzyszenie „Wiosna”, opracowała Justyna 
Dąbrowska

Rozmowa z najdłużej urzędującym na Ziemi Radomskiej Wójtem 
Gminy Odrzywół Marianem Kmieciakiem

SZLACHETNA PACZKA zaprasza do odbycia służby
– także w Przysusze i okolicach!

Wójt Marian Kmieciak.
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Starosta Niemirski i wójt Kmieciak wręczają laptopy mieszkańcom gminy Odrzywół.

Wójt Marek Klimek i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Wochniak przekazują 
komputery mieszkańcom.

3 września 2014 kończy proces przekazywanie laptopów w gminie Rusinów.

Zastępca wójta Maciej Stoliński i radny Rady Powiatu Andrzej Raczyński przekazują 
mieszkańcom gminy Gielniów ostatnie laptopy z projektu.

Spotkanie w Gielniowie zaingurował starosta Marian Niemirski.

Wójt Marek Modrzecki i starosta Marian Niemirski przekazują sprzęt komputerowy 
mieszkańcom gminy Rusinów. 

2 września 2014 był przyjemnym dniem dla wielu mieszkańców gminy Potworów.

Ostatnie komputery w gminie Odrzywół zostały przekazane 2 września w Lipinach.

2 i 3 września 2014 r. ostatnie 400 laptopów
z projektu komputerowego trafiło do beneficjentów


