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POWIAT PRZYSUSKI

Światowy fenomen

Sierpień jest pod wieloma względami wyjątkowym miesiącem w kalendarzu, w którym aż kłębi się od ważnych rocznic i wydarzeń. Chciałbym tym razem skoncentrować Państwa uwagę na zjawisku o ciągle bardzo szerokim zasięgu społecznym i wielkiej w Polsce tradycji sięgającej aż
po średniowiecze. Od stuleci jest ono formą wyrażania potrzeby bezpośredniego kontaktu z wiarą i Kościołem poprzez odbywanie pieszych
pielgrzymek do Matki Boskiej w Częstochowie. Jest to niezwykłe w skali
całego świata. Nie dlatego, że Polacy pielgrzymują – są przecież na świecie inne sanktuaria Matki Boskiej również bardzo licznie odwiedzane
przez pątników. Fenomen polega na tym, że Polacy idą do swej Pani od
stuleci i robią to masowo. Same pielgrzymki piesze na Jasną Górę istnieją
w Polsce od 1434 r., kiedy to po odrestaurowaniu Obrazu Matki Bożej
zniszczonego po rabunkowym napadzie na klasztor, w uroczystej procesji
przeniesiono Ikonę z Krakowa do Częstochowy. – Według paulina o. prof.
Zachariasza Jabłońskiego to była pierwsza zorganizowana pielgrzymka
do Częstochowskiej Pani. W publikacji z 1869 r. autor zaznacza, że „krakowska ziemia zachwycona tym pochodem rozpoczęła coroczne pielgrzymki”. Nie była to z pewnością pierwsza peregrynacja wiernych do
klasztoru, ponieważ te datuje się dużo wcześniej, już na koniec XIV wieku.
Według zachowanych kronik w XVI w. pątnicy przybywali z prawie 300
miejscowości znajdujących się w granicach I Rzeczypospolitej i z około 50
położonych poza jej granicami. Większość wędrowało z odległości powyżej 60 kilometrów. W tej grupie znajdą się również pątnicy z naszych terenów. Według źródeł w latach 1396 i 1642 wyruszały z Radomia i ziemi radomskiej grupy pielgrzymów na Jasną Górę. Inną ważną datą jest wrzesień
1626 roku. W tymże roku z Gliwic do Częstochowy wyruszał pierwsza
grupa pątników, którzy wędrowali z intencją wdzięczności za uratowanie
miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej. Według miejskich przekazów, Maryja rozpostarła wtedy swój płaszcz nad
miastem, chroniąc je i zmuszając wrogów do ucieczki. Po tym cudownym
ocaleniu miasta 80 mieszczan wyruszyło z pielgrzymką dziękczynną do
Częstochowskiej Pani, gdzie 29 września 1626 roku umieścili sztandar z jej
wizerunkiem. Mieszkańcy Gliwic złożyli w kościele parafialnym ślubowanie, że co roku będą odbywać pielgrzymkę. Zapisy miejskiej kroniki informują, że: “Matce Bożej to ślubowanie było miłe, a dla mieszczan zbawienne”. Kolejna, po gliwickiej w chronologii jest piesza pielgrzymka z Kalisza.
Po raz pierwszy odbyła się w 1637 roku i nieprzerwanie co roku wędruje
na Jasną Górę. Jest to jedyna piesza pielgrzymka w Polsce, podczas której
pątnicy drogę w obie strony pokonują pieszo. Trwa od 10 do 19 sierpnia.
Pielgrzymi mają do pokonania trasę liczącą łącznie 640 km. Następna
wielka grupa – to pielgrzymka piesza z Łowicza (po raz pierwszy wyruszyła w 1656 roku). Od 1711 r. wyrusza największa i najbardziej liczna pielgrzymka warszawska. Jak ważne to było wydarzenie dla mieszkańców
Warszawy niech świadczy fakt, że grupa pielgrzymkowa wyruszyła z Warszawy również w dniach powstania warszawskiego, w 1944 r. Po pierwszych peregrynacjach radomskich ruch pielgrzymkowy osłabł w XVIII, by
zdecydowanie się ożywić po powstaniu styczniowym. Oblicza się, że w latach 1865 – 1914 pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, z Radomia i okolic
odbyło łącznie ponad 340 tys. osób. Po II Wojnie Światowej ruch pielgrzymkowy znacznie osłabł. W roku 1962 roku do Częstochowy z Radomia wyruszyło zaledwie 14 osób. Najbardziej liczna pielgrzymka wyruszyła z regionu radomskiego w 2000 r., a tworzyło ją 11 534 pątników wtedy
jeszcze największą grupą była grupa warszawska, natomiast w 2002 r.
XXIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej była najliczniejszą w Polsce.

Do duchowej stolicy Polski dotarło 10 936 pątników. Według danych
z ostatnich lat z naszego regionu pielgrzymuje rokrocznie ok. 7500 pątników i jest to druga pod względem wielkości, po warszawskiej (ok. 11 000
osób) grupa pielgrzymkowa w Polsce. Tworzą ją również również grupy
pielgrzymów z naszych parafii, zasilając grupę radomską liczba kilkuset
pielgrzymów w każdym roku. Od lat pielgrzymuje grupa z Sanktuarium
Matki Boskiej Staroskrzyńskiej i praktycznie wszystkich parafii z terenu
powiatu przysuskiego. Nasi pielgrzymi najczęściej zasilają kolumny radomskie i skarżyską. Każdy z pątników, bez względu, czy jest to jego
pierwsze pielgrzymowanie, czy któreś już z kolei, odbywa pątniczy szlak
we własnej budowanej przez cały rok intencji. Czasem o tych intencjach
pielgrzymi rozmawiają, czasem odmawiają odkrywania własnych pobudek kierujących ich na pieszy szlak do Częstochowy. Ostatnio dotarłem
do kilku osób, które rokrocznie niosą swoje dziękczynne intencje przez
kilometry dróg prowadzących Jasnogórskiego Sanktuarium. Rozmawia
ze mną przyprószony siwizną mężczyzna ponad 60 – letni, który mówi, że
wie, iż po wysłuchaniu jego historii albo mu uwierzę, albo wezmę go za
wariata. Historia zaczęła się kilkanaście lat temu. W Radomiu przychodzi
na świat jego wnuczka. Dziecko jest całe sine, ale nie wzbudza to na początku niczyich obaw. Po wypisaniu ze szpitala rozwija się normalnie, tylko zasinienie nie ustępuje. Po ok. 5 miesiącach od narodzin dziecko trafia
do kardiochirurga dziecięcego do Łodzi. Tam diagnoza pozbawia go prawie przytomności. Wada serca – bardzo poważna i niestety w związku ze
spóźnieniem wizyty i diagnozy – bardzo trudna do zoperowania. Czas życia dziecka profesor uważa za bardzo ograniczony, mówi również, że
może podjąć się operacji, ale wątpi w jej szanse. Doradza przygotować się
na najgorsze. Cała rodzina popadła w rozpacz. Jak to, dziecko umrze?
Przecież zrobimy dla niej wszystko, co w naszej mocy. Miałem koneksje,
znajomych w różnych miejscach i byłem gotów zrobić wszystko, ale po
pierwszych dniach gorączkowego biegania, jeżdżenia i telefonowania
wszędzie, gdzie myślałem, że coś wskuram, zrozumiałem, że nie mogę nic
zrobić. Ja proszę Pana uważałem się za człowieka racjonalnego i zupełnie
byłem sceptyczny wobec wiary i Kościoła. Nagle w nocy przebudziłem
się, nie, właściwie to zostałem obudzony i mimo, iż nigdy wcześniej tego
nie robiłem spojrzałem w kierunku, gdzie stał obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Skamieniałem. Oczu z tego obrazka nigdy nie zapomnę,
rozjarzone patrzyły na mnie z niezwykłą siłą. W tej też chwili uświadomiłem sobie, że muszę być jutro w Częstochowie przy Niej. Nic z tego nie
rozumiałem, czułem tylko, że muszę tam być. Zerwałem w tej samej chwili zięcia, kazałem mu się ubrać i odpalić samochód. Przebudzona żona
zapytała, gdzie jedziemy po nocy. Wypowiedziałem bardzo stanowczo –
do Częstochowy. Żona , która znała moją niechęć do Kościoła zaniemówiła z przerażenia. Zięć, choć zdziwiony bez dyskusji wsiadł do samochodu
i zawiózł mnie do klasztoru. A kiedy stanąłem przed cudownym obrazem
i rozbrzmiał dźwięk trąb przy odsłanianiu obrazu, nagle nie wiem dlaczego, ale zacząłem krzyczeć na cały głos stojąc pośród tłumu zgromadzonych pielgrzymów: „Matko Boża nie zabieraj tego dziecka, pozwól jej żyć,
zamiast niej zabierz mnie, niech ja umrę, a ona niech żyje. Błagam Cię
Matko Boska!!!” Krzyczałem jak opętany, a ludzie patrzyli na mnie zaskoczeni. Wtedy też gdzieś w środku głowy usłyszałem łagodnie i z miłością
wypowiedziane zdanie: „Przywieź mi ją tutaj za dwa miesiące”. Przysiągłem sobie, ze muszę to zrobić. Operacja była zaplanowana na następny
miesiąc. Odbyła się. Po operacji profesor nie krył swojego zdziwienia, że
poszło wszystko tak dobrze. Powiedział mi tylko: „Musi Pan mieć bardzo
poważne wpływy tam na górze” i uśmiechnął się pokazując palcem na
niebo. Odpowiedziałem, że chyba rzeczywiście już mam. Po miesiącu od
operacji ponownie wsiedliśmy do samochodu, tym razem z naszą kochaną i zdrowiejącą w oczach, żywą wnuczką i odbyliśmy naszą pierwszą,
wspólną pielgrzymkę do naszej wybawicielki. Od tamtej pory razem z naszą Anią co roku idziemy na Jasną Górę i dziękujemy za każdy przeżyty
dzień, każdą radość i każdy smutek. Dzisiaj Ania ma 17 lat, jest wspaniałą
młodą damą, zdrową uśmiechniętą, wkraczającą powoli w swoje dorosłe
już za chwilę życie. Zawsze będę za to dziękował i dopóki tylko będę
mógł, będę pielgrzymował z podziękowaniami za cud, jakiego od Matki
Bożej Częstochowskiej doświadczyła moja rodzina. Może Pan wierzyć, lub
nie ja tylko wiem co widziałem i co przeżyłem – mówi spokojnie – mój
rozmówca. Odchodząc, wypowiada jeszcze ostatnie zdanie: „Wie Pan, jeśli
się tak zastanowimy – to każdy z nas ma za co być wdzięcznym”. Wkrótce
kolejene tysiące pielgrzymów ruszą w swoją drogę, każdy niosąc swoją
intencję. Życzę Państwu, aby każda się wypełniła. (Imię dziecka zostało
zmienione)
Jarosław Bednarski
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Porządek – źródło sukcesu

Marian Niemirski Starosta Przysuski

Północna część Przysuchy – obszar intensywnych inwestycji powiatu

“Źródło znajduje się w ludziach” – mówi starosta Marian Niemirski pytany o drogę do finansowego sukcesu powiatu przysuskiego, który
po raz drugi z rzędu został wyróżniony tytułem
Najlepiej Zarządzanego Finansami Publicznymi
Powiatu w Polsce. Powiat przysuski znalazł się na czele

prestiżowego i niezależnego rankingu sporządzonego przez
prof. Pawła Swianiewicza. Ranking opublikował najnowszy,
14 numer dwutygodnika samorządowego “Wspólnota”. Dodajmy, że powiat przysuski ma największy wśród polskich
powiatów dochód per capita na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów. Jest to o tyle zaskakujące, że południe
Mazowsza jest daleko w tyle za pozostałą, zasobną częścią
regionu. Upadek przemysłu, marginalizacja rolnictwa, słabo
rozwinięte usługi, brak poważnych inwestycji w ekonomię,
a w konsekwencji wyjazdy mieszkańców w poszukiwaniu
pracy i satysfakcjonujących dochodów ujemnie wpływają na
tutejszy krajobraz ekonomiczny. Na tym tle powiat przysuski
wypada bardzo korzystnie. Uporządkowana sytuacja finansowa i restrykcyjna dyscyplina finansowa w jednostkach powiatu umożliwiają realizację dużych projektów inwestycyjno-rozwojowych. Pięć najważniejszych, zrealizowanych w ostatnich
4 latach to: modernizacja powiatowej sieci dróg publicznych
(60 projektów inwestycyjnych), budowa Powiatowej Krytej
Pływalni, budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, wyposażanie SPZZOZ w Przysusze w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i informatyzacja szpitala oraz
budowa sieci powszechnego, szerokopasmowego dostępu
do Internetu wraz z przekazaniem – 2400 (spełniającym jedno z kryteriów naboru) rodzinom w powiecie – laptopów
z bezpłatnym dostępem do Internetu. Tym dużym projektom
towarzyszy wiele mniejszych. Budowa sal gimnastycznych
i nowych obiektów dydaktycznych dla placówek opiekuńczowychowawczych, projekty integrujące społeczność lokalną,
realizacja wielu projektów tzw. “miękkich”, czyli kierowanych
bezpośrednio do sfery społecznej dopełnia obraz możliwości

samorządu będących konsekwencją wzorowego zarządzania
finansami powiatowymi. A oto recepta i przepis na sukces
według gospodarza powiatu przysuskiego, starosty Mariana
Niemirskiego: Źródło znajduje się w ludziach. Sam nie byłbym
w stanie wiele zdziałać. Korzystając z okazji pragnę gorąco podziękować swoim wszystkim współpracownikom i dyrektorom
jednostek powiatowych za wzorową współpracę i odpowiedzialne podejście do zarządzania środkami publicznymi i powierzonymi zasobami. Trzeba uporządkować pole działania.
Bez tego nie można myśleć o jakimkolwiek powodzeniu. Zawsze
w swojej pracy kieruję się dążeniem do porządku. To prosta zasada, która bardzo się sprawdza na poziomie służby publicznej.
Nie da się wiele osiągać bez uporządkowania finansów. W chwili
obecnej dwa największe problemy samorządowców w całej Polsce – ochrona zdrowia i oświata – w powiecie przysuskim nie
generują problemów, i nie budują deficytów finansowych. Nie
jest łatwo utrzymać taki stan rzeczy, ale uporządkowanie sytuacji finansowej i organizacyjnej tych dziedzin życia dało z jednej
strony dobrą bazę pod budowę dochodów powiatu, a z drugiej
– możliwość prawidłowego wywiązywania się z obowiązku
świadczenia określonych usług społecznych. Wszystko powinno
być robione z wizją celu. W naszym przypadku jest to uczciwe
wypełnianie podjętych wobec mieszkańców zobowiązań i realizacja ich aspiracji i dążeń. Jestem przekonany, że obecna, znakomita sytuacja finansowa powiatu przysuskiego pozwoli nam
skutecznie aplikować o dotacje europejskie na dalsze przyspieszenie rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatu. Są już
gotowe założenia do bardzo konkretnych projektów adresowanych w stronę całej powiatowej społeczności. Myślę, że będziemy
znajdowali się w tej części samorządów, jak się obawiam – niewielkiej, którą będzie stać na sfinansowanie udziałów własnych
do naszych projektów inwestycyjnych. Należy wykorzystywać
każda szansę, żeby służyć swojej małej ojczyźnie i przyczyniać
się do jej rozwoju. Powiat przysuski pokazuje, że w Polsce można
dokonać wielu pozytywnych zmian, tylko trzeba umieć i przede
wszystkim – chcieć.
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Polska Potrzebuje dobrego gospodarza

To już druga wizyta Beaty Szydło w powiecie przysuskim. Po raz pierwszy odwiedziła
nas przy okazji konwencji samorządowej PiS bliżej ludzi

Pomimo upału sięgającego 35 stopni na spotkanie przybyła spora grupa
mieszkańćów gminy Odrzywół

18 lipca 2015 r powiat przysuski odwiedziła kandydatka – “stała się spółką, w której przechowuje się działaczy pewnego
na premiera rządu RP, zgłaszana przez Prawo i Sprawied- ugrupowania politycznego”. – Czy ta spółka powinna być rozwiąliwość – wiceprezes tej partii Pani Beata Szydło. Podczas zana, jak sugerują niektórzy? Nie, my twierdzimy, że ona powinna
krótkiego trwającego nieco ponad 1,5 godziny spotkania zor- działać nadal, bo jest potrzebna polskim rolnikom, tylko że musi
ganizowanego na polach uprawnych koło Odrzywołu zostało być uczciwie rządzona. Ja też deklaruję, że my wprowadzimy ten
poruszonych wiele ważnych dla ludzi tematów. Beata Szydło uczciwy zarząd – jeśli będziemy tworzyć rząd i będziemy mieli na
i Janusz Wojciechowski prezentowali stanowisko i program to wpływ – po to, by polscy rolnicy mieli spółkę, która będzie ich
działania Prawa i Sprawiedliwości po wyborach parlamentar- wspierała – powiedziała. Mówiła, że PiS upomina się o ochronę
nych planowanych na 25 października 2015. O godnym wy- polskiej ziemi, jako przykład podała przygotowany przez euronagrodzeniu za pracę na roli i zrównaniu wysokości dopłat dla posła Janusza Wojciechowskiego projekt ustawy, który “gwapolskich rolników z tymi w innych krajach UE mówiła Beata rantuje bezpieczeństwo i zachowanie własności polskiej ziemi
Szydło. – Trzeba mówić o problemach na wsi, o spadających i ciągle nie jest procedowany”. Pytana, jak zamierza zachęcać
dochodach rolników – powiedziała. Mówiła również, że trudno rolników, by łączyli się w grupy producenckie, tak jak to się
się utrzymać rodzinom z małych gospodarstw, bo od 2012 do dzieje w innych krajach europejskich, mówiła, że “polscy rolni2014 dochody rolników spadły o 11 proc. Nie może być tak – cy dziś nie mają równych szans konkurowania, nawet w momenpowiedziała – że ludzie na wsiach i w małych miejscowościach cie, gdy będą się łączyli w te grupy producenckie”. Według niej
mają mniejsze szanse niż ci, którzy mieszkają w dużych ośrod- państwo powinno “stanąć po stronie polskich rolników, polskiej
kach. Niedopuszczalny jest – podkreśliła – podział Polski na A wsi i bronić, również na arenie międzynarodowej (...) naszych ini B. Polscy rolnicy co raz więcej zbierają, rośnie też eksport polskiej teresów. Powinniśmy się upominać o polskie rolnictwo i również
żywności, ale niestety wynagrodzenia – dochody rolników spada- próbować przeforsować taki sposób myślenia w UE, który bęją. I to jest właśnie największy problem dzisiaj na polskiej wsi (...) dzie brał pod uwagę specyfikę polskiej wsi i polskiego rolnictwa”
Więcej pracują, a mają mniejsze dochody – mówiła. W jej ocenie – podkreśliła.
Po konferencji prasowej transmitowanej na żywo przez trzy
dzieje się tak, bo państwo pozostawiło wieś i rolników samym
sobie. Mieszkańcy polskiej wsi muszą mieć takie same szanse samochody satelitarne Stacji TVP Info, Polsat News i TVN 24,
życiowe, jak ci, którzy mieszkają w miastach – przekonywała. wójt gminy Marian Kmieciak przekazał kosę w ręce eurodepuZapowiedziała, że rząd PiS “zniweluje zróżnicowanie na polskiej towanego Janusza Wojciechowskiego i poprosił o inaugurację
wsi” i doprowadzi do tego, że polscy rolnicy będą otrzymywać do- tegorocznych żniw. Okazało się że Janusz Wojciechowski popłaty w takiej samej wysokości, jak rolnicy w innych krajach UE. mimo wieloletniego zaangażowania w politykę nie zapomniał
– Polski rolnik za swoją pracę będzie otrzymywać godne wyna- o swoich korzeniach i bardzo sprawnie posługiwał się kosą
grodzenie, nie będzie oszukiwany, nie będzie wyzyskiwany, tylko uprzednio fachowo ją naostrzywszy. Jedna z mieszkanek Odbędzie mógł i będzie w stanie utrzymać się ze swojej ciężkiej pra- rzywołu pospieszyła mu z pomocą odbierają skoszone zboże
i sprawnie wiążąc pierwszy
cy na roli – mówiła. Dzisiaj
w tym roku snop skoszonego
ludzie na wsiach martwią
żyta. Swoje umiejętności żnisię przede wszystkim tym, że
wiarza zaprezentował również
niedługo ich gospodarstwa
poseł Marek Suski, który pozostaną pozostawione bez
sługiwał się kosą może z nieco
gospodarza, bo młodzi wymniejszą wprawą, ale również
jeżdżają, bo rodziny są rozbizebrał pochlebne opinie od
jane, bo ludzie, którzy muszą
rolników. Po chwili rozmów
pracować za granicą czy wyz mieszkańcami goście pojeżdżać do dużych miast, zożegnali się z sympatykami
stawiają bardzo często swoje
i odwiedzili izbę regionalną
dzieci, ich rodziny są rozbite.
ziemi opoczyńskiej w starej
To jest problem, o którym
szkole w Myślakowicach k. Odtrzeba bardzo głośno i wyrzywołu i zostali poczęstowani
raźnie mówić – podkreśliła.
obiadem nad stawem w agroSzydło mówiła również
turystycznym gospodarstwie
o państwowej spółce Elew Łęgonicach Małych.
warr, która – według niej
Trudna praca rolników musi być uczciwie i godnie wynagradzana – takie było przesłanie
wystąpienia Beaty Szydło
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Pierwsze inwestycje
drogowe nowej kadencji

Pierwszy odcinek drogi Pomyków – Kłonna już po remoncie

Na podstawie przetargu, który odbył się 15 kwietnia 2015 r., kolejne
odcinki dróg powiatowych otrzymają nową, a w wielu miejscach również poszerzoną nawierzchnię z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, wjazdami na posesję i barierkami. Do realizacji zostało łącznie
skierowanych 7 zadań inwestycyjnych przewidujących wykonanie robót na ponad 15 km dróg powiatowych za kwotę prawie 2 mln 215 tys.
zł. W szczegółach zrealizowano roboty na odcinkach dróg: nr 3313W
Drzewica – Rusinów – Sady Kol., nr 3315W Klwów – Sulgostów – Nieznamierowice, nr 3319W Pomyków – Kłonna, nr 3321W Zychorzyn
– Jastrząb – droga Krajowa, nr 3324W Różanna – Stanisławów – Wysokin nr 3328W Długie – Grabowa i nr 3339W Kochanów – Smagów
– Krzcięcin. W ramach realizacji zadań wykonano: przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni dróg,
roboty drogowe – pobocza i rowy oraz oznakowania dróg, instalacja
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także miejscami roboty budowlane w zakresie układania chodników i renowację przepustów. Prace
wykonywali: Budromost Starachowice, Kieleckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa. Na wszystkich odcinkach prace
zostały zakończone.

Dobre wiadomości dla
mieszkańców Skrzyńska
Po wielu latach oczekiwania, batalii i organizowania akcji społecznych
Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się wyasygnować
8,43 mln złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 przechodzącej przez Skrzyńsko. Prace mają się
rozpocząć w 2015 r. ich ostateczna
wartość będzie znana dopiero po zakończeniu postępowania przetargowego. Nie ulega jednak wątpliwości,
że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie. Cieszę się niezmiernie,
że wreszcie mieszkańcy Skrzyńska, tak
Tomasz Matlakiewicz
jak inni mieszkańcy Mazowsza będą
mogli podróżować równą drogą przebiegającą przez ich miejscowość.
Decyzja władz wojewódzkich jest wynikiem uświadomienia sobie realnej
i głęboko uzasadnionej potrzeby przebudowy tej drogi popartej stanowczymi działaniami władz powiatu przysuskiego i zdecydowaną postawą
mieszkańców. Mam nadzieję, że już wkrótce po zakończeniu robót będziemy wszyscy korzystali z dobrej nawierzchni przez naszą miejscowość
i nie będziemy się już czuli obywatelami drugiej kategorii na Mazowszu
– mówi wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. O realizacji tej i innych inwestycji realizowanych w powiecie przysuskim będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jarosław Bednarski

Jarosław Bednarski

Święto Policji w Przysusze
14.07 w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze
odbyły się uroczystości Święta Policji. W tym roku
przypada 96 rocznica powstania polskiej Policji. Tegoroczne święto zbiega się z jubileuszem 90-lecia,
odkąd kobiety pełnią służbę w polskiej Policji. Obecnie w polskiej Policji codzienną służbę pełni ponad
14 tysięcy kobiet. Obchody Święta Policji to okazja do
awansów i odznaczeń. Wyróżnionych w tym roku z tej
okazji zostało 23 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, którzy otrzymali odznaczenia
i mianowania na wyższe stopnie w korpusach. W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Kamil
Borkowski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu
podinsp. Wojciech Brandt oraz przedstawiciele władz
samorządowych miasta i powiatu przysuskiego oraz
sądu, prokuratury, straży pożarnej i nadleśnictwa.
W trakcie uroczystości po wystąpieniu Komendanta
Powiatowego Policji w Przysusze mł. insp. Roberta
Pacholarza policjantom wręczono odznaczenia oraz
mianowania na wyższe stopnie policyjne: Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z dnia
22 czerwca 2015 roku Brązową Odznakę „Zasłużony
policjant” nadano: asp. Marianowi Manowieckiemu,
asp. szt. Markowi Zielińskiemu. Komendant Główny
Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski z dniem 24 lipca
2015 roku mianował: młodszym inspektorem Policji
podinsp. Sławomira Reka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak z dniem
24 lipca 2015 roku mianował: – aspirantem sztabowym Policji st. asp. Andrzeja Bombę, st. asp. Tomasza
Markiewicza, st. asp. Andrzeja Miszczyka, starszym
aspirantem Policji asp. Zenona Jarzyńskiego, asp. Jó-

zefa Setę, asp. Radosława Szymańskiego, asp. Zbigniewa Tomczyka, asp. Radosława
Woźniaka s. Henryka, aspirantem Policji mł. asp. Jacka Janika, młodszym aspirantem
Policji, sierż. szt. Jarosława Gapysa, sierż. szt. Pawła Kwietnia, sierż. szt. Jacka Popińskiego, sierż. szt. Norberta Tokarskiego, sierżantem sztabowym Policji st. sierż. Grzegorza
Surmacza, starszym sierżantem Policji sierż. Mariusza Dyla, sierż. Grzegorza Grabowskiego s. Tadeusza, sierż. Kamila Jędrzejczaka, sierż. Tomasza Lao, sierżantem Policji st.
post. Izabelę Górazdowską, st. post. Katarzynę Snopczyńską. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Kamil Borkowski odczytał podziękowania i życzenia od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała
Korczaka. Na zakończenie uroczystości serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania
dla policjantów i pracowników Policji złożyli zaproszeni goście, którzy życzyli dalszych
sukcesów wszystkim przysuskim policjantom.
sierż. szt. Ewa Polak KPP Przysucha

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych funkcjonariuszy KPP w Przysusze
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„Miejsca pamięci”
W roku 2014 w Chorągwi Mazowieckiej ZHP powstał zespół instruktorski, którego zadaniem jest przygotowanie oraz realizacja programu
„Miejsca pamięci w Polsce i na Ukrainie”. W skład zespołu weszli członkowie Hufca ZHP Przysucha dh. Ewa Zając oraz hm. Adam Markiewicz,
jako szef zespołu. Nawiązano współpracę z Radą Ochrony Pamięci
Walki i Męczeństwa RP, dzięki pomocy i wsparciu finansowemu której możliwa jest realizacja programu i dotarcie do miejsc „zapomnianych”.
Na początku czerwca br. harcerze oraz instruktorzy kolejny już raz
udali się na Ukrainę, aby uporządkować zapomniany rzymskokatolicki cmentarz w Hanaczówce w obwodzie lwowskim. Wieś Hanaczówka ma bardzo bogatą historię. Zwłaszcza tragiczne były lata II wojny
światowej, kiedy to stała się areną starć pomiędzy AK i UPA, a następnie została prawie doszczętnie zniszczona przez oddział wojsk niemieckich. Świadkiem tych wydarzeń jest zbiorowa mogiła na starym
rzymskokatolickim cmentarzu. Po wysiedleniu Polaków z Hanaczówki
do Polski w 1944 r., cmentarz zaczął popadać w zapomnienie. Czasami
odwiedzali go byli mieszkańcy i ich potomkowie, ale to nie pomogło
uratować go od zniszczenia. W ciągu dwóch dni pracy na cmentarzu
harcerze nie tylko usunęli drzewa i skosili trawę, ale również oczyścili stare nagrobki. Sporządzili również dokładną mapę cmentarza,
którą zamierzają zamieścić w internecie, aby zainteresowani mogli
bez problemów odnaleźć groby swoich przodków. Po zakończeniu
prac w Hanaczówce na grobach oraz pod ustawionym przez harcerzy
drewnianym krzyżem zapłonęły biało czerwone i niebiesko żółte znicze. Utworzone ze zniczy flagi Polski i Ukrainy miały symbolizować
pojednanie i współpracę mimo trudnej i burzliwej historii pomiędzy
obydwoma narodami. To nie pierwsza tego rodzaju akcja harcerzy.
W wolnym od codziennych obowiązków czasie porządkują zapomniane i zaniedbane cmentarze. W ubiegłym roku na cmentarzu Janowskim we Lwowie uporządkowano m.in. istniejące do dziś kwatery
żołnierzy polskich – ofiar walk polsko-ukraińskich o Lwów z lat 1918–
1920. Poznawanie przeszłości jest nie tylko szansą dla przyszłych pokoleń by nie powielać błędów przodków, ale pozwala również uratować od zapomnienia wspólne dziedzictwo.
hm. Adam Markiewicz

Piknik w Pogroszynie
przerwany przez burzę

Początek zapowiadał się świetnie. Gry i zabawy dla najmłodszych

18 lipca 2015 r. odbył się, choć z przygodami, od dawna planowany i oczekiwany przez mieszkańców piknik w Pogroszynie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtys wsi p. Małgorzaty Hadas, przy pełnym wsparciu władz gminy Wieniawa, został przygotowany niezwykle atrakcyjny program spotkania. Gry i zabawy
dla najmłodszych, wspólna kolacja, seans kina dla najmłodszych
pod gwiazdami organizowany przez p. Joannę Zawadzką z Do-

Pomnik w trakcie prac renowacyjnych

Wspólne zdjęcie

mu Kultury w Wieniawie, miały dopełnić atrakcji wieczoru. Nic
więc dziwnego, że do udziału w imprezie zgłosiło się ponad 100
mieszkańców Pogroszyna. Organizatorzy zadbali praktycznie
o wszystko, przygotowali namioty, stoły, bogato zaopatrzonego grilla oraz niezbędne środki techniczne, aby ten pierwszy od
lat piknik integrujący lokalną społeczność wiejską spełnił oczekiwania. Piknik zaczął się znakomicie. Dopisali mieszkańców zapłonęły węgle na grillach, rozpoczęły się zabawy organizowane
dla najmłodszych. Ludzie jednak z niepokojem zaczęli spoglądać
na ciemniejące w oczach niebo i wzmagający się z każdą minutą
wiatr. Krótko po godz. 18.00 zaczął padać deszcz, który przerodził
się w lejącą się z nieba ścianę wody. Uczestnicy pomimo lejących
się strug z nieba ratowali przygotowane i rozstawione wcześniej
stoły i krzesła, Trzymali unoszone przez wichurę poły namiotu.
Część poszukała schronienia w domach. Jednak kiedy ulewa
ucichła kilkadziesiąt osób postanowiło kontynuować spotkanie,
mimo iż zmoczeni przez deszcz nie zrazili się i kontynuowali spotkanie. Ponownie zapłonęły grille a śmiech bawiących się dzieci
wypełnił boisko. Zmęczona Pani Sołtys trwała na swoim stanowisku przemoczona do suchej nitki. Pomimo burzy mieszkańcy
udowodnili, że chcą się spotykać, integrować i wspólnie bawić.
Impreza trwała dalej już bez żadnych problemów i zakończyła się
po północy. Nie wszystko udało się zrealizować, ale z pewnością
po spotkaniu pozostały wyłącznie dobre wspomnienia. Szczególnie należy podkreślić ogromne zaangażowanie i poświęcenie
p. Małgorzaty Hadas i naprawdę duże wsparcie ze strony mieszkańców Pogroszyna. Należy mieć tylko nadzieję, że następny taki
piknik odbędzie się już bez niespodzianek pogodowych.
Jarosław Bednarski
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Patriotyzm rzeźbiony w dźwięku

Pełna sala podczas koncertu to już tradycja w Odrzywole

Już po raz 8 w Urzędzie Gminy w Odrzywole został zorganizowany koncert muzyki
poważnej pod tytułem „Niedziela z operetką”.
W koncercie organizowanym przez władze
gminy i Bibliotekę Gminną w Odrzywole,
wspólnie z zamieszkującą Odrzywół artystką
Opery Narodowej Wandą Bargiełowską wystąpili znakomici artyści Warszawskiej Opery
Kameralnej: tenor Pan Witold Żołądkiewicz
mający za sobą występy na najznakomitszych
scenach polskich w Warszawie, łodzi, Szczecinie, Krakowie i w neapolitańskim Teatrze San
Carlo oraz Ewa Pelwecka – fortepian. W koncercie wystąpiła jak zawsze wierna odrzywolskiej publiczności organizatorka Pani Wanda
Bargiełowska. W wypełnionej po brzegi niewielkiej sali Urzędu Gminy koncert rozpoczął
się kilka minut po 17.00. Artyści podzielili go
na dwie części. Pierwsza nawiązywała do po-

Po koncercie nie było końca brawom i podziękowaniom

wstania warszawskiego, w drugiej prezentowane były pieśni polskiej klasyki pisane przez
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę,
czy Władysława Szpilmana. Szczególnie wzruszająca była pierwsza część, podczas której
prowadząca koncert Wanda Bargiełowska
opowiadała widzom o motywacjach, przebiegu i otoczeniu politycznym i historycznym
powstania warszawskiego. Artyści wspólnie
z widownią śpiewali między innymi „Pieśń
dziadowską”, słynną pieśń powstańczą „Pałacyk Michla, Żytnia, Wola”, „Marsz Mokotowa”
oraz napisaną przez Władysława Szpilmana
„Piosenkę o mojej Warszawie”. Koncert pełen
wzruszeń zakończył się po ponad godzinie
wspólnego śpiewania. To, co szczególnie warte podkreślenia, to przepiękne nawiązanie do
najwyższych wartości cechujących działania
przeszłych pokoleń Polaków i wskazywanie

Pożegnanie
w Nadleśnictwie
Po 43 latach pracy, w tym ponad 20 latach jako nadleśniczy, zakończył swoją karierę zawodową Pan Zdzisław Jankowski odchodząc na zasłużoną emeryturę ze
stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha. Na
uroczystości pożegnania nie zabrakło przedstawicieli
władz samorządowych reprezentowanych przez p. Jana
Gawrysia – Członka Zarządu Powiatu, przedstawicieli
służb i straży powiatowych w osobie p. Roberta Pacholarza – Powiatowego Komendanta Policji, współpracowników i przyjaciół. Piękne słowa pożegnania od starosty
Mariana Niemirskiego przekazał Jan Gawryś. Poniżej
publikujemy treść listu skierowanego przez starostę Niemirskiego do Pana Zdzisława Jankowskiego.

Podczas pożegnania władze powaitu reprezentował Członek Zarządu
Powiatu Jan Gawryś

łączności pomiędzy generacjami. Pani Wanda
w słowie wiążącym podkreślała, że patriotyzm
Polaków był tą siłą, która dawała im motywację do walki i nadzieję na zwycięstwo. Mówiła
pięknie o prawie narodu, któremu wolność
odebrano do jej odzyskania. Mówiła również
o tym, że o wolność trzeba starać się zawsze,
czasem trzeba o nią walczyć, a czasem trzeba o nią po prostu dbać. Należy podkreślić
wielką klasę artystów, którzy zaszczycili publiczność swoim występem zarówno Pani Ewa
Pelwecka, jak również Pan Witold Żołądkiewicz zaprezentowali pełnię swojego talentu
sprawiając, że muzyka płynęła prosto do serca. Dlatego po zakończeniu koncertu owacji
i podziękowaniom nie było końca. Za piękne
popołudnie w Odrzywole dziękujemy i prosimy o kolejne spotkanie za rok.
			

Jarosław Bednarski

Szanowny Panie
Spośród wielu dni naszego życia kilka z nich zaliczamy jako pamiętne, które niosą ze sobą wydarzenia szczególnej wagi o osobistym lub ponad osobistym wymiarze. Wszystkie te dni mają jedną wspólną cechę tworzą w naszym życiu przełomy, niosąc wydarzenia znacząco zmieniające nasze życie
i kształtujące naszą karierę. Dzisiaj jest również taki dzień. Po 43 latach
kariery zawodowej przechodzi Pan na zasłużoną emeryturę. Przez 21 lat
swojej pięknej kariery pracował Pan na stanowisku Nadleśniczego, z czego
przez ostanie pięć lat mieliśmy przywilej współpracować w powiecie przysuskim, co władze powiatu poczytują sobie za honor szczególny. Przez te
wszystkie lata był Pan nie tylko świetnym gospodarzem i managerem, ale
przede wszystkim uczciwym, dobrym i pracującym dla przyzwoitej sprawy człowiekiem. Pozostawia Pan w powiecie przysuskim dwa świadectwa.
Pierwsze z nich to dobrze zarządzane, zdrowe lasy będące istotną częścią
polskiego dziedzictwa kulturowego, ekonomicznego i historycznego. Drugie z nich to zgromadzona wokół Pana dzisiaj załoga – współpracownicy,
którzy przez lata wspólnej pracy stali się Pana przyjaciółmi. Podczas swojej pracy zawodowej potrafił Pan zawsze być sojusznikiem spraw dobrych,
natomiast nie angażować się w błędne pomysły i przedsięwzięcia, nawet
jeżeli ich źródło tkwiło na szczytach władzy politycznej. Zawsze potrafił
Pan stać po stronie dobra i rozumu, za co szczególnie w imieniu władz
powiatu dziękuję. W tym szczególnym i mam nadzieję ważnym dniu życzę
Panu w imieniu własnym i władz powiatu przysuskiego zdrowia, spokoju
i miłości najbliższych. Życzę szacunku i uznania, na które przez lata pracy
szczególnie Pan zasłużył. Mam również nadzieję, że na stałe pozostanie
Pan naszym przyjacielem - ponieważ w nas przyjaciół ma Pan na zawsze.
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Marian Niemirski – Starosta Przysuski
Za wszystko, co Pan zrobił dla naszej społeczności przez ostatnie 10 lat szczerze dziękujemy i życzymy zdrowia i udanego wypoczynku na zasłużonej emeryturze. Pana Zdzisława Jankowskiego na stanowisku Nadleśniczego zastąpił jako
pełniący obowiązki Czesław Korycki.
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Egzaminy dla nauczycieli

Pierwsza grupa nauczycieli na chwię przed rozpoczęciem postępowania egzaminacyjnego

W dniach od 22 do 24 lipca w starostwie powiatowym w Przysusze
odbyły się egzaminy dla nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego. Za organizację i przeprowadzenie postępowań
egzaminacyjnych odpowiadała kierownik wydziału edukacji p. Luiza
Kozłowska, która reprezentowała organ prowadzący i przewodniczyła
pracom komisji. Poza przewodniczą w komisji pracowali, w czasie trzech
dni postępowań pracowali: Teresa Traczyk reprezentująca Mazowieckie
Kuratorium Oświaty, Agnieszka Rolak, Iwona Uryć Kaszuba, Zofia Szymańska, Jacek Klink – Dyrektorzy szkół i placówek zatrudniających mianujących się nauczycieli. W roli ekspertów wystąpili: Renata Otolińska,
Krystyna Syta, Iwona Rejmer – Bielecka, Jerzy Jon. Do egzaminów przystąpili: Magdalena Jasińska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
w ZS 1 w Przysusze. Olga Drab wychowawca w MOW Kolonia Szczerbacka, Agnieszka Mosiołek, Sylwia Sowińska, Grzegorz Klimas – wychowawcy MOW Rusinów Konecki, Izabela Tomczyk – psycholog w MOW
Kolonia Ossa, Katarzyna Kothe – nauczycielka języka polskiego, Marta
Zieja, Ewelina Rał, Dorota Balcerak, Marta Kutyba, Sebastian Siwiec, Monika Surmacz, Jolanta Włodarczyk, Renata Mada – Kopaniewska, Marcin
Wojtarek – wychowawcy w MOW Kolonia Ossa. Egzaminy przebiegły
niezwykle sprawnie, a w ich rezultacie wszyscy zdający uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego. Wszystkim pedagogom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.
					

Jarosław Bednarski

Na początek wakacji
dla najmłodszych
22 czerwca 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu Nr 1
w Przysusze odbył się Rodzinny Festyn. Ta cykliczna impreza zorganizowana została już po raz dwunasty. Do wspólnej
zabawy zostały zaproszone dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny. Wśród atrakcji przygotowanych przez
pracowników przedszkola największym powodzeniem,
jak co roku, cieszyła się loteria fantowa. Na terenie ogrodu
przedszkolnego ustawiono namioty, w których czekały na
dzieci różne atrakcje: malowano buzie, wykonywano odlewy gipsowe twarzy, a także stoisko z łakociami, które przygotowane zostały przez rodziców i wiele innych. Na scenie
przedszkolaki z poszczególnych grup wraz z opiekunkami
przedstawiły program artystyczny. Dodatkową atrakcją była
możliwość obejrzenia jak wygląda wóz strażacki i policyjny.
W tym roku do współpracy zostały zaangażowane wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie. Dziewczyny zaprosiły dzieci i rodziców do wspólnej
zabawy przy dźwiękach skocznej muzyki. W imprezie brały
również udział uczennice z Zespołu Szkół Nr 2 w Przysusze.
Wszystkie atrakcje były udostępnione dla dzieci za symboliczną opłatą, dochód z festynu będzie przeznaczony na potrzeby dzieci z Przedszkola Nr 1.
		

Beata Kamińska i Monika Grzywaczewska

Świetna zabawa mimo nienajlepszej pogody – tak wakacje
rozpoczynały przedszkolaki z Przysuchy



Połamane gałęzie, zniszczone linie energetyczne, uszkodzone tunele foliowe
to efekty burzy z 18 lipca 2015

Gwałtowna burza 18 lipca przeszła
nad powiatem przysuskim
Zalane ulice, połamane gałęzie, powalone drzewa, wyrwane tunele foliowe i zerwane linie energetyczne to krótki bilans nawałnicy która przeszła po godz. 18.00 w sobotę 18 lipca 2015 r. nad powiatem przysuskim. Po
trwających ok. 30 minut ulewie zalane zostały ulice w Przysusze, gdzie zalany został dojazd do ronda Wincentego Witosa, gdzie odcinek dojazdowy
ulicy Legionów Polski od strony ulicy Świętokrzyskiej zmienił się w głęboki
na ponad 50 cm strumień. Podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Radomskiej w ciągu drogi krajowej nr 12, gdzie na odcinku od stacji benzynowej
„Bliska” do Motelu „Oskar” jeden z pasów ruchu w kierunku do centrum
miasta zmienił się w rwący strumień, zmuszając jadących od Radomia do
zjeżdżania na lewy pas ruchu, co powodowało powstawanie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Wiatr uszkodził otwarty w tym roku park linowy
w Toporni. Poprzewracane drzewa blokowały drogi lokalne w gminach
Borkowice i Wieniawa zmuszając kierowców do posługiwania się objazdami. Awarie linii energetycznych spowodowały braki w dostawach prądu
lokalnie we wszystkich gminach powiatu. Największy obszar pozbawiony
energii elektrycznej to pas styku gmin Przysucha i Wieniawa. Dostawy prądu zostały przywrócone w niedzielę po godz. 10.00. W północnej części powiatu wiatr uszkodził lub zniszczył kilkadziesiąt tuneli foliowych. Ucierpiały
inne miejscowości regionu. Burza spowodowała największe straty w Radomiu, nie ominęła również Szydłowca, Białobrzegów, Zwolenia i Lipska. Na
szczęście obyło się bez ofiar w ludziach i większych w skali powiatu strat
materialnych. Miejmy nadzieję, że drugiej tak gwałtownej burzy w tym
roku już nie będzie.
Jarosław Bednarski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

PRZYSUCHA

Kino pod
gwiazdami

James Bond w wydaniu plenerowym jest równie spektakularny

Bank BGŻ BNP Paribas w ramach akcji promocyjnej zorganizował od
3 do 30 lipca pikniki rodzinne w 56 miejscowościach, w Polsce. To jeden
z największych tegorocznych cykli otwartych spotkań plenerowych
organizowanych w czasie wakacji, w naszym kraju. 21 lipca impreza
odbyła się również w Przysusze. W czasie trwania całego cyklu imprez
w Polsce przeprowadzany był konkurs dla uczestników, w którym główną nagrodą był samochód osobowy Kia Rio.. Pokazy magii, zabawy,
gry, quizy z wiedzy kinowej, magiczne kalambury i rodzinne zawody
w pakowaniu plecaka do „filmowego podróżowania” były wstępem do
wieczornego finału, podczas którego park miejski w Przysusze, przy ul.
Warszawskiej, zamienił się w plenerową salę kinową. Żeby wziąć udział

w projekcji filmowej, wystarczyło odwiedzić siedzibę banku – organizatora i odebrać bilety Widzowie od godziny 18.00 mogli uczestniczyć
w projekcji filmu dla młodszych widzów „Pingwiny z Madagaskaru”.
O godzinie 20.00 w Przysusze pojawił się słynny brytyjski agent 007
James Bond. Widzowie mogli zobaczyć jeden z przebojów światowego kina sensacyjnego. Dzień pełen wrażeń zakończył się więc mocnym
uderzeniem. Emocje, uśmiechy zadowolonych uczestników najpełniej
uświadamiają, jak potrzebne są naszej społeczności tego typu imprezy,
zwłaszcza w okresie letnim, kiedy pogoda zachęca do wyjścia z domu.
Było świetnie i może nie tylko pierwszy, ale również i nie ostatni raz.
Jarosław Bednarski

Konno na Jasną Górę
7 lipca przez Przysuchę przejechała niezwykła kawalkada jeźdźców. Ułani w tradycyjnych mundurach z proporcami, sztandarami
i w kompletnym, historycznym wyposażeniu
przejeżdżając przez miasto niemalże zatrzymali
ruch na ulicach. Okazało się, że ten niezwykły
przemarsz to 16 już z kolei pielgrzymka konnych ułanów z Zaręb Kościelnych pielgrzymuje
konno na Jasną Górę realizowana dniach od 1
do 11 lipca. Najstarszy dotychczasowy uczestnik pielgrzymki miał 82 lata, a najmłodszy 7. Są
wśród nich żołnierze zawodowi i służby zasadniczej z XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, rolnicy, księża, miłośnicy ułańskiej tradycji
i byli żołnierze Armii Krajowej. Kawalerzyści
podążają na Jasną Górę w pełnym rynsztunku,
z ułańskimi lancami i wierną kopią przedwojennego sztandaru 10. Pułku Ułanów Litewskich
z Białegostoku i wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Razem z zapleczem logistycznym
pielgrzymka liczy ponad 50 osób. Konno, na
zmianę pielgrzymuje ok. 30 ułanów. Do Częstochowy ułani dotarli 11 lipca. Tradycja ułańskiej
pielgrzymki sięga 1936 roku. Wówczas to 10.

Pułk Ułanów Litewskich z Białegostoku po raz ostatni przebył pątniczy szlak
do Ostrej Bramy w Wilnie. Po 67. latach od ostatniej pielgrzymki kawalerzyści
postanowili kontynuować szczytne tradycje polskich szwoleżerów.
			

Pielgrzymów zauważył Jarosław Bednarski

Ułani po raz 16 przemierzają szlag pielgrzymkowy do Częstochowy

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA



BORKOWICE

650 lat parafii Borkowice
Parafia borkowicka powstała w 1365 roku. Przez ponad
cztery wieki należała do diecezji krakowskiej. W latach 18071818 była tzw. diecezja kielecka a potem sandomierska. Od
1992 roku parafia należy do diecezji radomskiej. Terytorium
parafii borkowickiej było duże i obejmowało większość obecnej parafii: Ruski Bród, prawie połowę parafii Rzuców, Wydrzyn – obecnie parafia Skrzynno i skrawek parafii Nadolna
– Ostrówek.
Pierwszy kościół modrzewiowy wystawiony został w 1360
roku staraniem Piotra Dunina Borkowskiego. Drugi wystawił Jan Dziboni w 1728 roku, trzeci drewniany oraz czwarty
murowany wystawiła rodzina Małachowskich herbu Nałęcz.
W ciągu sześciu i pół wieku w parafii pracowało wielu kapłanów. Wśród nich autor drukowanych kazań i książek religijnych ks. Jacek Przetocki, który przed 350 laty wprowadził
w parafii nabożeństwo ,,Gorzkich Żali”. Ks. Antoni Gołębiowski
w 1908 roku czując zbliżającą się śmierć, kazał zanieść się do
kościoła na krześle, aby ostatni raz pomodlić się w świętym
miejscu i przyjąć Komunię Świętą. Największa chluba borkowickiej parafii ks. Jan Wiśniewski szerzył w parafii oświatę,

Ks. Jan Wiśniewski

tworzył straże pożarne, prowadził muzeum i teatr dla którego
pisał teksty religijnych i patriotycznych przedstawień. Ksiądz
Wacław Kaszewski napisał w 1971 roku trzytomową historię
parafii borkowickiej. Od 1939 roku w parafii pracują siostry
Benedyktynki Misjonarki. W parafii borkowickiej w ciągu wieków powstały bractwa kościelne: Męki Pańskie, Boleści Matki
Bożej, Różańca, świętej Anny, św. Franciszka. Szczególną cześć
w tutejszej parafii oddawano Krzyżowi Pana Jezusa, Matce Bożej Niepokalanie Poczętej i Wniebowziętej, świętym: Józefowi,
Annie, Rochowi, Janowi Nepomaucenowi i najbardziej świętemu Antoniemu, którego odpusty ściągały wiernych z parafii
nie tylko pobliskich, ale i z dalekich jak Odrowąż.
Z okazji jubileuszu 650-lecia parafii w maju na Krakowej Górze odbyła się uroczysta majówka z udziałem Chorągwi Rycerstwa Sandomierskiego. 13 czerwca odprawiona została msza
święta intencji parafii i parafian. Kazanie wygłosił ks. Waldemar Gałązka a oprawę muzyczną zapewnił chór nauczycielski
,,Canto” z Przysuchy. Proboszczem parafii od 1994 roku jest ks.
Marek Lurzyński.

Ochronka Sióstr Benedyktynek

Majówka na Krakowej Górze
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Panorama Borkowic

BORKOWICE

X Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich
W niedzielę 5 lipca 2015 r. na stadionie CSiR w Garwolinie odbyły się X Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich. W zawodach uczestniczyło 35 oddziałów. Oprócz
jednostek z województwa mazowieckiego, do rywalizacji zostało zaproszonych kilka drużyn z Lubelszczyzny, w tym 3 OSP
z powiatu ryckiego: OSP Brzeziny, OSP Lendo Ruskie i OSP
Ułęż. Celem zawodów jest promocja wśród społeczeństwa
Ochotniczych Staży Pożarnych, ich historii, kultury i tradycji
pożarnictwa oraz prezentacja dawnych technik i sposobów
gaszenia pożarów. W zawodach uczestniczył oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach. Jednostkę OSP reprezentowali pod dowództwem dh Roberta Siudka druhowie:

Sikora Karol, Sikora Kamil, Sikora Sebastian, Adrian Dacewicz,
Karbowniak Mateusz, Klusek Jacek oraz Wziątek Leszek. Rywalizacja toczyła się tradycyjnie w dwóch kategoriach. Pierwszym etapem był konkurs Prezentacji Historycznej w którym
oceniane było jak najwierniejsze dla danej epoki prezentowanie sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania.
Drugim: Ćwiczenie sprawnościowo-bojowe w którym strażacy musieli napełnić zbiornik wodny za pomocą wiader, pokonać tor przeszkód oraz przy użyciu sikawki, jednym prądem
wody z drabiny przewrócić tarczę. W końcowej klasyfikacji oddział OSP z Borkowic zajął ósme miejsce i otrzymał certyfikat
i sprzęt nagłaśniający.

Sukces śpiewaczki
w Kazimierzu
Marianna Fidos z Ruszkowic zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Kwalifikacje na wyjazd do Kazimierza
zdobyła w XVI Mazowieckim Przeglądzie Folkloru podczas
56 Dni Kolbergowskich w Przysusze. Wzięło w nim udział
32 zespoły śpiewacze, 20 kapel ludowych, 16 solistów śpiewaków i 6 solistów instrumentalistów. Pani Marianna Fidos
reprezentuje gminę Borkowice i powiat przysuski od ponad
40 lat. W Kazimierzu nad Wisłą zaśpiewała dwa utwory: „Tam
przy naszym młynie”, ,,Jo wom powiem panienecki”.
Gratulujemy występu i życzymy dalszych sukcesów.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

MTB – Memoriał Marka Galińskiego i Puchar
Mazowsza w Gielniowie 1 – 2.08.2015 r.
1 sierpnia w dniu urodzin Marka Galińskiego zapraszamy
do Gielniowa, gdzie cała Polska pojedzie właśnie dla Marka.
Takie właśnie hasło przyświecać będzie dwudniowej imprezie,
jaką MTB Opoczno przygotowuje dla wszystkich miłośników
kolarstwa górskiego i dla tych, którzy chcą w taki sposób razem
z nami uczcić Jego pamięć. W sobotę, na trudnej technicznie
i bardzo wymagającej trasie, rywalizować będą wszyscy ci, dla
których XCO stanowi tą najciekawszą i najważniejszą odmianę
MTB. Tu w 2012 odbyły się zawody Pucharu Polski. W ramach
zawodów, będących podsumowaniem pierwszego sezonu cyklu Hurom MTB Series rozegrana zostanie również kolejna
edycja Pucharu Mazowsza. Na trasie zobaczymy więc nie tylko amatorów, ale i zawodowców ze wszystkich kategorii wiekowych od żaków aż po mastersów. Trasa ‘tysiąca zakrętów’ to
niespełna czterokilometrowa pętla, na której na zawodników
czekają, oprócz tytułowych zakrętów, specjalnie przygotowane
sekcje techniczne: dropy, mostki, kamienie, karkołomne zjazdy
i wszystko to czego na prawdziwym XCO zabraknąć nie może.
Sposób wytyczenia trasy sprawia, że oprócz tego, że stanowi
duże wyzwanie dla zawodników to jest ona bardzo widowiskowa, a kibice z łatwością mogą obserwować zmagania startu
jących.

Trasa memoriału Marka Galińskiego w Gielniowie

Fragment trasy memoriału
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Pierwsza pielgrzymka rowerowa
z Gielniowa na Jasną Górę

17 lipca z placu przy kościele pw. Bł. Władysława
w Gielniowie wyruszyła pierwsza rowerowa pielgrzymka do Jasnogórskiej Matki. Pielgrzymkę rozpoczęła
msza św. w której uczestniczyli pątnicy oraz żegnający ich bliscy. W drogę wyruszyły 34 osoby z Gielniowa
i okolic. Podczas 3-dniowej pielgrzymki, rowerzyści
pokonali 300 km. Punktem kulminacyjnym pielgrzymowania był wjazd Alejami Jerozolimskimi i pokłonienie się Jasnogórskiej Pani. Pielgrzymi zostali powitani
i uczestniczyli w mszy świętej na Błoniach. Zwiedzili
także klasztor. Podczas rowerowej drogi nie zabrakło
modlitw i śpiewów. A wieczorem gitarowego brzmienia i pielgrzymkowych melodii. Ksiądz Stanisław Obratański – duchowy przewodnik „ochrzcił” tradycyjnie
pierwszych rowerowych pielgrzymów w rzece. Pielgrzymka zawitała również do kościoła w Przedborzu
gdzie odsłaniający się cudowny obraz Matki Bożej Serdecznej wywarł na wszystkich ogromne wrażenie tak
jak i serdeczność mieszkańców. Pielgrzymi szczęśliwie
wrócili trzeciego dnia i zostali serdecznie powitani
przez parafian. Na kościelnym placu wspólnie modlili
się słowami Apelu Jasnogórskiego i trzymając się za
ręce zaśpiewali „Barkę”. Słowa podziękowania zostały skierowane w stronę organizatora – Komendanta
gminnego OSP w Gielniowie – Bernarda Poprzecznego, z którego inicjatywy wyruszyła pielgrzymka. Zadbał On o sprawy organizacyjno-techniczne, bezpieczeństwo oraz służył pomocą w dni pielgrzymowania.
Następna pielgrzymka za rok. Liczymy że uczestników
będzie coraz więcej. Zapraszamy.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

Tu mieszkamy i bawimy
– nasze centrum
ukwiecimy

Aktywna integracja to nie obowiązek, ale możliwość. Tylko
od nas zależy, czy chcemy wspólnie zadbać o dobro i wygląd
naszej okolicy. Grupa aktywnych mieszkańców oraz sympatyków Kamiennej Woli w sobotę 11 lipca 2015 r. podjęła trud
i wyraziła chęć, aby zrobić coś dla siebie i innych w swojej lokalnej społeczności. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz
współpracy, wokół naszego miejsca spotkań – stawu posadzono ozdobne krzewy i drzewa. Wbrew pozorom, łatwa
praca pochłonęła mieszkańcom sporo ich wolnego czasu,
który postanowili przeznaczyć właśnie dla czynu społecznego. Wieczorem wszyscy strudzeni po ciężkiej pracy zasiedli
do wspólnego grilla. Wszystkim osobom, które ku niedowierzaniu innych całkiem nieodpłatnie zaangażowały się w to
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przedsięwzięcie i „włożyły swoje serce”, aby zmienić wygląd
naszej miejscowości, serdecznie dziękujemy. Realizatorzy
przedsięwzięcia apelują do mieszkańców aby uszanowali trud
osób zaangażowanych w upiększenie naszego miejsca spotkań i dbali o posadzone krzewy, które są dobrem wspólnym.
Projekt “Tu mieszkamy i bawimy – nasze centrum ukwiecimy”
dofinansowany jest ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez
Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz
Stowarzyszenie Europa i My”
Koordynatorki projektu:
Katarzyna Jastrzębska i Małgorzata Balcerak

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Święcenie samochodów w Odrzywole
26 lipca w Odrzywole, w godzinach popołudniowych
kierowcy ustawili się w długim korku od wysokości cmentarza, aż do kościoła parafialnego. Na szczęście powodem
tego niecodziennego spowolnienia ruchu nie było żadne
nieszczęscie, a miła niespodzianka, jaką kierowcom sprawił
proboszcz ks. Adam Łukiewicz. Z okazji dnia patrona kierowców św. Krzysztofa święcił, jak co roku przejeżdżające
przez Odrzywół samochody. W większości parafii święcenie
pojazdów odbywa się wyłącznie przy kościołach. W Odrzywole błogosławieństwa może doświadczyć każdy kierowca. Pomimo korka nikt się nie denerwował, nie trąbił i nie
śpieszył bez potrzeby. Wszyscy przyjęli tę niespodziankę
z wdzięcznością i spokojem. Zwyczaj święcenia samochodów czy motocykli rozpowszechnia się od 1934 r. Nie ma
co ukrywać, że człowiek nie wyobraża sobie już dzisiaj życia
bez samochodu. Rosnąca ich liczba powoduje korkowanie
miast, a na drogach robi się coraz bardziej niebezpiecznie;
każdy chce dojechać na czas, nie zauważając nierzadko
innych uczestników ruchu drogowego. Wspomnienie św.
Krzysztofa – patrona, choć nie tylko, kierowców, to także
czas na krótką refleksję. Co roku na naszych drogach ginie w wypadkach samochodowych pięć tysięcy osób, a co
piąty wypadek spowodowany jest przez osobę nietrzeźwą.
Pierwszą ofiarą ruchu samochodowego był pieszy potrącony przez samochód w Nowym Jorku w 1895 r. Warto więc
w momencie poświęcenia samochodu przez kapłana przyjąć posłanie niesione przez patrona kierowców i z miłością
bliźniego podejść do innych użytkowników dróg, przestać
łamać przepisy i zawsze starać się dojechać do domu bez
przykrych zdarzeń na drodze. W imieniu wszystkich kierowców składamy podziękowanie dla ks. Proboszcza Adama Łukiewicza za ten miły i jakże potrzebny gest.

Dzień Odrzywołu

Nowe drogi
w Gminie
Odrzywół
Zakończyła się budowa dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Nowe drogi zostały wykonane na odcinkach: Kolonia Kłonna – Odrzywół,
Kamienna Wola – Las Kamiennowolski i Lipowe
Pole – droga powiatowa do Odrzywołu. Drogi
mają szerokość 3,5 m, ponieważ tylko takim
pasem drogowym dysponowała Gmina Odrzywół. Łączna długość nowych dróg wynosi 1,5
km. Koszty budowy dróg zostały sfinansowane
ze środków własnych gminy Odrzywół i dotacji
województwa mazowieckiego.

Już po raz kolejny w niedzielę 5 lipca b.r. odbył się Dzień Odrzywołu. Impreza ma charakter integracyjny i sportowy. W pierwszej części
– sportowej wystąpiły drużyny UKS Blask Odrzywół, grając z drużynami juniorów Pilicy Nowe Miasto i Oskara Przysuchy. Tradycyjnie na
boisko weszli oldboye „Blask Odrzywół”. Tym razem za przeciwników
mieli oldboyów Oskara Przysucha. W meczu lepsi okazali się piłkarze z Przysuchy, wygrywając 4:1. W przerwie meczu widzowie mogli
posłuchać Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Vox Cordium”
z Przysuchy. Po meczu grupa rekonstrukcyjna z Radomia zaprezentowała wyposażenie, uzbrojenie i umundurowanie Policji Państwowej
z lat 1918 – 1939. Szczególne wrażenie zrobiły oryginalne przedwojenne rowery będące na wyposażeniu policji. „Policjanci” z Radomia
pokazali także fechtunek szablą, szpadą i floretem. Około godziny 20
goście i mieszkańcy mogli spróbować tradycyjnych wyrobów wędliniarskich i obwarzanków odrzywolskich. Poczęstunek przygotowało
sołectwo i radni z Odrzywołu. Wszyscy obecni bawili się znakomicie
przy muzyce zespołu Marka Gapysa. W przerwie zabawy obejrzeli pokazy ogniowe m.in. z udziałem latającego modelu samolotu. Przy stoisku promocyjnym gminy przygotowanym przez Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Bogumiłę Stępień uczestnicy imprezy mogli
zapoznać się z literaturą regionalną i materiałami promocyjnymi d/t
gminy Odrzywół. Mogli tez otrzymać okolicznościowy biuletyn „Nasza
Ziemia Odrzywolska” poświęcony historii Ziemi Odrzywolskiej.
Honorowy patronat nad Dniem Odrzywołu objęli Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Starosta Przysuski Marian Niemirski.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Budowa kanalizacji
sanitarnej
w Kozieńcu, Łojkowie
i Potworowie
W końcowy etap wkroczyły prace związane z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Kozieniec, Łojków i Potworów.
Zakres rzeczowy Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozieniec, Łojków i Potworów wraz
z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej
w Potworowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
podzielony został na dwa etapy.
W pierwszej części kanalizacyjnego procesu inwestycyjnego Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowym
„WIMAR” ze Starego Kobylnika wykonało sieć sanitarną w Kozieńcu, natomiast w drugim, finalnym etapie powstała sieć sanitarna w Łojkowie i w północnej części Potworowa oraz sieć
wodociągowa z przyłączami na ulicy Stawowej.

Przeprowadzenie kolejnego Projektu porządkującego gospodarkę wodno-ściekową gminy nie tylko pozytywnie oddziałuje na ogólne założenia programowe w obszarze ochrony środowiska naturalnego, ale również zwiększa atrakcyjność
gospodarczą i poprawia warunki sanitarno-bytowe mieszkańców skanalizowanego terenu.

Dariusz Duda

Wirowskie spotkanie z folklorem
Dnia 10 i 11 lipca 2015 r. w remizie strażackiej w Wirze
odbyły się warsztaty taneczno-muzyczne.
W programie znalazły się: warsztaty tańców wirowych (mazurek, oberek, polka, krzyżak, miotlarz i inne), warsztaty instrumentalne (skrzypce, baraban, bęben obręczowy, basetla,
harmonia, akordeon, saksofon, trąbka, klarnet ) oraz wspólne
muzykowanie i próby małych orkiestr.

Warsztaty prowadzili uczniowie ludowych muzykantów:
Katarzyna Zedel, Agnieszka Niwińska, Marta Domachowska,
Katarzyna Rosik, Mateusz Niwiński, Jakub Zimończyk. W warsztatach wzięło udział prawie trzydzieścioro dzieci, w różnym
wieku. Było to dla nich nowe doświadczenie, a dla wielu z nich
było to pierwsze zetknięcie z muzyką ludową.

Informator Samorzadowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Grafmar, ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna
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Szósta
edycja akcji
„Mobilny Punkt
Informacyjny”
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych zaprasza na
spotkanie zorganizowane w ramach
akcji „Mobilny Punkt Informacyjny”,
podczas której Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu będzie
udzielał informacji na temat możliwości uzyskania przez mieszkańców
Gminy Potworów wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Konsultacje prowadzone będą
w dniu 06.08.2015 r. w godzinach od
8.30 do 13.00, w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy.
Dariusz Duda

Zabawa taneczna
w Wirze
W dniu 11.07.2015r. Stowarzyszenie Wirowianki razem
ze Strażakami OSP w Wirze w remizie strażackiej zorganizowało zabawę taneczną. Na która przybyli mieszkańcy
Wiru oraz zaproszeni goście a także miłośnicy muzyki ludowej z okolicznych miejscowości.
Na scenie wystąpiły jedne z najlepszych kapel ludowych: Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych, Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, Kapela Józefa Kędzierskiego ze Rdzowa,
Kapela Tomasza Stachury z Długiego, kapela z Opoczna wraz
z zespołem Przystalanki. Wydarzenie to było prawdziwym
świętem muzyki ludowej i folku. wszyscy uczestnicy zabawy
mieli wspaniałą okazję potańczyć i pośpiewać w rytmach muzyki ludowej. Był również smaczny poczęstunek, przygotowany przez Wirowianki. Zabawa upłynęła w wesołej i bardzo
miłej atmosferze.

Projekt ten został dofinansowany ze środków programu:
“fundusz inicjatyw obywatelskich- Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez fundacje fundusz współpracy, stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i my.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Udany sezon
wycieczkowy
w szkole

Ostatnie tygodnie maja i czerwiec to tradycyjnie w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Rusinowie czas wycieczek
i turystyki krajoznawczej. Miniony sezon turystyczny obfitował w liczne wyprawy uczniów
w poszukiwaniu przygody i atrakcji krajobrazowych. Największą ciekawością obdarzyli
gimnazjaliści w tym roku polskie Tatry. Aż trzy
grupy wycieczkowe z klas IIc, IIb, IIIb, IIIa, IIIc,
Ib i Ia wybrały się na trzydniowe wycieczki do
Zakopanego i spędzili tam przemile czas, bez
względu na pogodę. Górska włóczęga czy to
w deszczu, czy w słońcu okazała się dla młodych turystów, co nie dziwi, atrakcyjnym przeżyciem. Był to również czas zacieśniania więzi
koleżeńskich i serdecznych, pełnych życzliwości relacji z wychowawcami. Każda grupa miała swój program wycieczki dostosowany do
upodobań, nie zabrakło wszakże i niespodzianek budzących zawsze entuzjastyczne reakcje
młodzieży. Polskie Tatry są cudne - to zgodna
konkluzja wszystkich 90 uczniów. Zaangażo-

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15
Dnia 25czerwca w godzinach popołudniowych zakończyli rok szkolny gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie. W samo południe razem z kadrą nauczycielską uczniowie
uczestniczyli we Mszy świętej. Następnie wraz z zaproszonymi gośćmi
zgromadzili się w sali gimnastycznej swojej szkoły. Uroczysty charakter
tego wydarzenia jak rokrocznie podkreśla pożegnanie absolwentów
szkoły, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Rusza nas tak wielu
ku własnym celom…”. W istocie na pięknie przyozdobionej scenie stanęła 52 osobowa, elegancko ubrana, wzruszona grupa młodzieży, która
swym występem podziękowała szkole. Uczniowie złożyli ślubowanie,
podziękowali nauczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy swą pracą
wspierali ich edukację i wychowanie w gimnazjum. W części artystycznej, którą rozpoczął pięknie zatańczony przez 17 par polonez, młodzież
z humorem, ale i refleksją godną tego przełomowego w ich życiu wydarzenia mówiła i śpiewała o życiu szkolnym, dążeniu do wyznaczonych
celów, przyjaźni, zabawie i marzeniach tak ważnych w życiu. Istotnym
momentem było wręczenie świadectw z biało-czerwonym paskiem
i nagród książkowych dla 18 uczennic i uczniów, a także listów gratulacyjnych dla rodziców. Warto nadmienić przy tej okazji, iż wyniki ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego zwanego małą maturą wypadły
w Publicznym Gimnazjum w Rusinowie bardzo przyzwoicie, a uczniowie od lat odnotowują sukcesy w szkołach średnich jakie wybierają, zaś
EWD tego gimnazjum zawsze jest dodatnia ze wszystkich przedmiotów.
Dlatego rozstanie ze szkołą odbywa się w miłej, przepełnionej satysfakcją atmosferze. Wśród przemówień nie zabrakło gratulacji pani dyrektor
Beaty Turek, życzeń pana Wójta – Krzysztofa Urbańczyka, podziękowań
rodziców i pochwał wychowawców. Oficjalnie więc rozpoczęły się WAKACJE!
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wanie kadry nauczycielskiej, fachowość i opiekuńczość połączone z kulturą i nienagannym
zachowaniem młodzieży zagwarantowały
sukces tych przedsięwzięć szkolnych.
Młodzież z gimnazjum w Rusinowie odbyła
również przepiękną wyprawę w okolice Spały.
Tu też wrażeń było co nie miara. Uczniowie
z klasy IIa podziwiali cuda tak nieodległych od
nas terenów, odkrywali osobliwości przyrodnicze, pamiątki historyczne i kulturowe. Tradycją
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie stały się już wyjazdy krajoznawcze laureatów , bagatela, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”, który od lat wzbudza
zainteresowanie tutejszej młodzieży. Od lat też
odnoszą wielkie sukcesy, zdobywając nagrody
za pierwsze czy drugie miejsca w różnych kategoriach . W tym roku 4 uczennice klasy IIIa
były wraz z animatorką konkursu w szkole –
p. Kazimierą Woźniak w Kaliszu i przez trzy dni
zwiedzały miasto i jego okolice.

Jednostka OSP
gościła
u przedszkolaków

Dnia 02.06.2015 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Gałkach gościły jednostkę OSP z Zychorzyna.
Pierwsza część spotkania odbyła się na placu przedszkolnym. Wówczas strażacy zapoznali dzieci z wyposażeniem i przeznaczeniem wozu strażackiego. Dzieci
miały możliwość założyć hełm strażacki oraz wejść do
wnętrza wozu strażackiego. Mogły zobaczyć kompletny strój konieczny do bezpiecznego przeprowadzenia
akcji ratowniczej. Ogromną atrakcją dla przedszkolaków były pokazy gaśnicze. Druga część spotkania miała
miejsce w budynku przedszkola. Strażacy odpowiadali
na liczne pytania zadawane przez dzieci oraz udzielali
dzieciom cennych rad. Dzieci podziękowały strażakom
gromkimi brawami, a strażacy poczęstowali przedszkolaków kolorowymi lizakami.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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„By rozum był przy
młodości”– akademia
dwóch Grażyn
8 czerwca 2015 roku w Publicznym Gimnazjum i Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
odbyła się akademia z okazji Święta Patrona Szkoły. Dzień
ten brać szkolna uczciła w szczególny sposób. Galowe stroje
wszystkich uczniów nadawały powagi i zwracały uwagę zaproszonych gości. Na tę okoliczność panie: Grażyna Niezabitowska i Grażyna Reguła przygotowały montaż słowno-muzyczny, którego treść nawiązywała do życia i twórczości Jana
z Czarnolasu. Utwory Kochanowskiego zostały ciekawie wplecione w scenki z życia renesansowego poety. Przedstawienie
było tak różnorodne, jak barwne było życie Mistrza Jana. Miały miejsce tańce i śpiewy ludowe z „Pieśni świętojańskiej o sobótce”, ukazano rodzinną sielankę pod czarnoleską lipą, gdzie
córki filozofa recytowały najpiękniejsze fraszki. Można było
ujrzeć łzy w oczach widzów podczas sceny opisującej śmierć
ukochanej córki poety – Orszulki. Pieśni, fraszki i treny na scenie zaczęły na nowo żyć. XVI -wieczne strofy stawały się bliższe
sercu, a archaiczny, często trudny język odkrywał przed widzami proste prawdy i pragnienia ludzkie: ”A Ty mię zdrowiem
opatrz i sumieniem czystym”. Podziękowania należy również
skierować do pani Barbary Odzimek i pani Jolanty Koryckiej

za wyjątkową oprawę plastyczną i muzyczną. Na szczególną
uwagę zasługuje interpretacja tekstów w wykonaniu Marcina Gałka, który w przedstawieniu wcielił się w postać Jana
Kochanowskiego. Uczeń klasy IIIc gimnazjum był niezwykle
prawdziwy i przekonujący oraz sprawił, że wszyscy pokochali
renesansowego moralistę. Akademia była piękna oraz wzruszająca i na długo pozostanie w pamięci zachwyconych gości
i społeczności szkolnej.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

19

WIENIAWA

Rozstrzygnięcie Konkursu „Rodzina – moje miejsce”
W dniu 26 czerwca 2015 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie nastąpiło wręczenie
nagród za udział w konkursie organizowanym przez Gminą
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie. Celem
konkursu było przedstawienie rodziny widzianej oczami dziecka. Rodziny tworzącej odpowiednie środowisko dla rozwoju
emocjonalnego dziecka, w której ze względu na zainteresowanie osób najbliższych i wspólnie spędzany czas, dzieci nie
sięgają po niebezpieczne używki. W konkursie wzięło udział
24 uczestników. Trzyosobowa komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce zajęła Aleksandra Łochnicka, II miejsce Magdalena Chylak, III miejsce ex aequo Łukasz Wielgus oraz Natalia
Markowska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
wyróżnienia. Gratulujemy!!!

Jarmarki Skrzyneckie
28 czerwca w Skrzynnie odbyła się wspaniała impreza plenerowa – „Jarmarki Skrzyneckie”. Festyn zorganizowali Wójt Gminy
Wieniawa – Pan Krzysztof Sobczak oraz Lokalne Stowarzyszenie
Kobiet Skrzynno. Impreza była częściowo sfinansowana z funduszy FIO Mazowsze Lokalnie. Projekt pod nazwą „Jarmarki Skrzyneckie” został opracowany przez członkinie Stowarzyszenia.
Głównym celem tego przedsięwzięcia była integracja lokalnej
społeczności, popularyzacja kultury regionalnej oraz zacieśnienie więzi społecznych. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, zgromadziła bardzo liczną publiczność. Dla widzów organizatorzy przygotowali szereg atrakcji:
rozgrywki sportowe, występy lokalnych zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych, degustacja potraw regionalnych, pokazy rękodzieła ludowego – wikliniarza, rzeźbiarza, garncarza.
Dla najmłodszych przygotowane zostały: wesołe miasteczko,
plac zabaw oraz malowanie twarzy. Ponadto na przybyłych czekały smakowite potrawy regionalne przygotowane przez członkinie Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet Skrzynno. Można było
spróbować takich rarytasów, jak: pierogi z kapustą, grzybami
i mięsem, kapusta z grochem, staropolski bigos, domowy chleb
ze smalcem, swojskie wędliny przygotowywane sposobem tradycyjnym, kartacze z mięsem oraz słodkie wypieki. Wieczorem
odbyła się także zabawa taneczna przy muzyce disco polo.
W godzinach przedpołudniowych rozpoczęły się rozgrywki
piłki siatkowej mężczyzn o puchar Wójta Gminy Wieniawa. Zwycięstwo odniosła drużyna PSP z Przysuchy. O godzinie 14:00 Wójt
Gminy Wieniawa Pan Krzysztof Sobczak powitał zgromadzoną
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publiczność oraz gości. Na scenie pojawiły się lokalne kapele ludowe a także zespoły śpiewacze: „Lokalne Stowarzyszenie Kobiet
Skrzynno”, zespół „Wrzosowianki” z Wrzosu, zespół „Wieniawa”,
zespół młodzieżowy „Wolanianki” z Wolanowa, zespół folklorystyczny z Bieniędzic, zespół dziecięcy „Kukułeczki” ze Skrzyńska,
Dziecięcy Zespół Ludowy działający przy PSP we Wrzosie, Kapele Wiesławy Gromadzkiej, Braci Tarnowskich oraz Jana Wochniaka. W przerwach pomiędzy koncertami zespołów ludowych czas
umilały pełne humoru występy pań z „Rzeczpospolitej Babskiej”.
Panie z Klwowa przygotowały bardzo bogaty repertuar: zaprezentowały piosenki cygańskie, zaśpiewały najpiękniejsze polskie
przeboje oraz pokazały swoje umiejętności taneczne. Wszystkie
występy cieszyły się uznaniem ze strony publiczności i były nagradzane gromkimi brawami. W godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa z udziałem zespołów disco polo: „Paradise”,
„Tarzan Boys” oraz gwiazdy wieczoru - zespołu „Cassino”. Kapele
disco polo poderwały licznie zgromadzoną publiczność do tańca. Impreza trwała do późnych godzin nocnych.
Tradycja Jarmarków Skrzyneckich sięga czasów średniowiecznych, kiedy to na mocy przywilejów królewskich w ówczesnym
mieście Skrzynnie kilka razy do roku odbywały się targi. Skrzynno było także położone przy szlaku handlowym, co miało wówczas niebagatelne znaczenie dla rozwoju miasta. Po potopie
szwedzkim Skrzynno zostało doszczętnie zniszczone i ostatecznie w 1870 roku utraciło prawa miejskie, pozostając osadą aż do
dnia dzisiejszego. Członkinie Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet
Skrzynno wraz z wójtem Gminy Wieniawa postanowili powrócić
do pięknej tradycji Jarmarków. W 2016 roku przypada 950 lecie
istnienia Skrzynna. Organizatorzy już zapowiadają podobną imprezę za rok.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Piknik rodzinny
W dniu 12 lipca 2015 r. na boisku sportowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie odbył się pierwszy
Piknik Rodzinny, którego organizatorem był Zarząd Klubu
Sportowego Chojniak. Prezes klubu Pan Mariusz Jakubczyk
wraz z trenerami: Panem Robertem Piastą i Panem Łukaszem
Ślifirczykiem zadbali o to, aby ich drużyny z rodzicami mogli
wspólnie i miło spędzić czas. Juniorzy klubu Chojniak i uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieniawie mogli
podziwiać starszych kolegów z klubu. Nie zabrakło również
konkursów, w których uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi
pociechami. Na tym niezwykle miłym Pikniku Rodzinnym
można było skosztować przysmaków z grilla. Na twarzach
rodziców i dzieci gościła radość ze wspólnie spędzonego niedzielnego popołudnia. Wszyscy licznie zgromadzeni wierzą
w to, iż to nie był pierwszy i ostatni taki Piknik i już nie mogą
się doczekać kolejnych tego typu spotkań.
Monika Połczyńska

„IX SPOTKANIA Z  FOLKLOREM IM. STANISŁAWA STĘPNIAKA”

W niedzielę 19 lipca 2015 roku w parku przy muszli koncertowej Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie spotkali
się miłośnicy muzyki ludowej i folkloru w związku z IX Spotkaniami z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Uroczystość
otworzył Wójt Gminy Wieniawa, Pan Krzysztof Sobczak. Podkreślił znaczenie kultury ludowej w środowisku wiejskim oraz
wspomniał o kultywowaniu śpiewu, tańca i muzyki ludowej
w naszej gminie.
W tym roku oprócz kapel ludowych i solistów instrumentalistów wystąpiły zespoły śpiewacze oraz soliści śpiewacy.
Do konkursu zgłosiło się 13 kapel, 7 solistów instrumentalistów, 11 zespołów ludowych i 5 śpiewaków ludowych.
Komisja konkursowa przyznała nagrody pieniężne w kategorii:

Kapele ludowe:
- I miejsce Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia
- II miejsce Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy
- III miejsce Kapela Foktów z Radomia
A także dwa wyróżnienia dla Kapeli Jana Kmity oraz dla Kapeli Józefa Wyrwińskiego.
W kategorii zespoły śpiewacze najlepszym okazał się Zespół
Śpiewaczy z Korzyc
- II miejsce zajął Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”
- trzy III miejsca zajęły zespoły: Stowarzyszenie Kobiety dla
Starej Błotnicy, “Wrzosowianki” i „Zdziechowianki”
W kategorii soliści instrumentaliści:
I nagroda została przyznana Panu Ryszardowi Wlazło z Dąbrowy Górniczej. Pan Ryszard pochodzi z Kłudna, kontynuuje
tradycje rodzinne, jego ojciec Jan był słynnym muzykantem,
grał na harmonii pedałowej. Pan Ryszard co roku przyjeżdża
do Wieniawy na Spotkania z Folklorem.
Exe-kwo drugie miejsce w tej kategorii otrzymali Andrzej
Malik ze Skrzyńska i Wacław Imiołek z Jedlanki.
Wyróżniono solistów instrumentalistów Jana Tarnowskiego
z Domaniowa i Zdzisława Kwapińskiego z Radomia.
W kategorii soliści śpiewacy bezkonkurencyjna okazała się
Pani Teresa Bieńkowska z Kochanowa zajmując I miejsce. Dwa
drugie miejsca przypadły Paniom: Zofii Rojkiewicz z Rykowa
oraz Zofii Guni z Gołębiowa.
Komisja podkreśliła wysoki poziom wykonawców. Nagrody
pieniężne i dyplomy wręczyli laureatom Wójt Gminy Wieniawa Pan Krzysztof Sobczak oraz Pani Krystyna Żurowska Zastępca Wójta Gminy Wieniawa. Ponadto za pierwsze miejsca
nagrodzono wykonawców statuetkami.
Miłym akcentem na zakończenie imprezy było podziękowanie od solisty instrumentalisty Pana Zbigniewa Kwapińskiego, który powiedział: ”dziękuję organizatorom za wspaniałą
imprezę, za to, że po konkursie zorganizowaliście zabawę
ludową, pozwoliliście nam grać ile chcemy, że nie zaprosiliście drogiego zespołu tylko wykorzystując kapele przybyłe na
Spotkania z folklorem publiczność mogła się tak wspaniale
bawić przy dźwiękach mazurków, polek i oberków”.
W zabawie nie przeszkodziła nawet burza, która przeszła
nad Wieniawą.
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KOMUNIKATY
Komunikat
Na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze,
na wodach powierzchniowych rzeki Radomki
w Przysusze przy ul. Topornia 21 zorganizowane
jest Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli. Sezon
kąpieliskowy rozpoczął się 1.07.2015r. i będzie
trwał do 31.08.2015r. Kontrole sanitarne miejsca wykorzystywanego do kąpieli odbywają się
przed rozpoczęciem sezonu letniego i w trakcie
jego trwania. Kontrolowana jest nie tylko jakość
wody, ale również, między innymi, czystość terenu wokół plaży, stan sanitarno – techniczny
sanitariatów, mola, sposób zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, odprowadzania
ścieków i gromadzenia odpadów. W wyniku
dotychczas przeprowadzonych kontroli – stan
sanitarno – techniczny miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie budził zastrzeżeń. Przez rozpoczęciem sezonu do badań laboratoryjnych
pobrano próbki wody – wyniki prawidłowe.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze wydał ocenę, że woda w MWdK
nadaje się do kąpieli.
Przyjemnych i bezpiecznych wakacji życzy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

Eliminacje Mistrzostw Polski w siatkówce
plażowej Przysucha 2015
Już po raz drugi w dniach 31.07- 02.08.2015 wielu kibiców siatkówki plażowej będzie miało możliwość wzięcia udziału w eliminacjach Mistrzostw Polski w Siatkówce
Plażowej Mężczyzn, w tym roku występujących pod nazwą Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Największe gwiazdy siatkówki plażowej oraz halowej będzie można
oglądać nad Zalewem Topornia, gdzie organizatorzy zadbali o komfort zarówno zawodników, jak i kibiców. Zostały przygotowane trzy pełnowymiarowe i profesjonalne
boiska, na których już w piątek – 31 lipca odbędą się eliminacje do turnieju głównego.
W sobotę zmierzą się najlepsi z najlepszych. Do pojedynku, który będzie awansem do
meczu finałowego, stanie szesnaście najlepszych polskich par. Natomiast w niedzielę
podczas meczy finałowych zmierzą się ze sobą najwytrwalsi. Nasi zawodnicy będą
dopingowani przez niezawodnych jak zawsze kibiców, dla których trybuny oraz specjalne gadżety będą znajdowały się tuż przy boisku głównym. Zarówno siatkarzom,
jak i kibicom, przez wszystkie dni rozgrywek, siły oraz energii będzie dodawał dj. Rafał
Polak zapewniając najgorętsze letnie hity. Podczas meczy finałowych do boju nasze
gwiazdy, a także kibiców będą cheerleaderki z Bełchatowa. Ale to nie koniec niespodzianek ze strony Organizatorów! Dla kibiców zostały przygotowane liczne konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami. Na spragnionych i głodnych będzie czekała degustacja soków i ciast. Fani siatkówki plażowej będą mieli także okazję do okazania swoich wielkich serc nie tylko siatkarzom podczas gry, ale także podczas licytacji na rzecz Oskara,
który choruje na dziecięce porażenie mózgowe i niedosłuch obustronny. Po więcej
szczegółów dotyczących Beach Ball Klinkier Przysucha 2015 zapraszamy na stronę
internetową www.masiatkowka.pl lub też na facebook, gdzie znajdziecie nasze wydarzenie pod nazwą Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze. Zachęcamy do przybycia
wszystkich kibiców i sympatyków siatkówki! Musisz tam być, bo będzie się działo!
Piotr Skiba

Informacja
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, że na terenie powiatu w sezonie zorganizowany jest letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży Każdy turnus letni wypoczynku dzieci
i młodzieży nadzorowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze poprzez przeprowadzanie kontroli sanitarnych, na których zwracana jest szczególna uwaga na warunki
sanitarno – higieniczne i bezpieczeństwo pobytu dzieci i młodzieży.
Prowadzone są działania informacyjno - edukacyjne. Propagowane są
zasady bezpiecznego wypoczynku, popularyzujące wiedzę nt. właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, lasach i nad
wodą. Uświadamia się uczestników wypoczynku o ryzykownych zacho-

Składniki: 4 świeże papryki, 1 szklanka ugotowanego ryżu
długoziarnistego, 300g mielonego mięsa, 1 marchewka, pokrojona w cienkie słupki, 1 cebula posiekana, 1-2 ząbki czosnku, 1 jajko, 1-2 łyżeczki świeżo posiekanej kolendry lub natki
pietruszki, 2 łyżeczki oleju sezamowego, 2 łyżki oleju do smażenia, 1 łyżeczka curry i 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka imbiru i 1 łyżeczka gałki muszkatołowej, sól i pieprz, 3/4 szklanki
bulionu lub wody, 3 łyżeczki sezamu, uprażonego na suchej
patelni, sos chili, do polania (dla miłośników ostrych smaków,
jeżeli jednak wolicie Państwo kuchnię w łagodniejszym wydaniu polecam zwykły żółty ser do wykończenia potrawy.

waniach w czasie kąpieli wodnych i słonecznych oraz o odpowiedzialności za własne zdrowie. Zawsze pogłębiamy wiedzę dzieci i młodzieży
na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć
pokarmowych przede wszystkim grzybami, a także na temat zapobiegania wypadkom i urazom. Realizowana jest ogólnopolska kampania
społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo, pomyśl zanim skoczysz”, która za główny cel stawiała uświadamianie dzieci i młodzieży,
że „każdy skok do wody – może być niebezpieczny, że nie jest się
człowiekiem niezniszczalnym”. Uczestnicy wypoczynku ostrzegani są
przed tragicznymi skutkami skoków do wody. Prowadzona jest również
dystrybucja materiałów edukacyjnych .
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

sołem i przykryć naczynie aluminiową folią. Wstawić do nagrzanego piekarnika (220 st C) na 40 minut. Pięć minut przed
końcem pieczenia usunąć folię aby papryki zarumieniły się od
góry. Podawać na gorąco. Przed podaniem posypać ziarnami
sezamu i polać ostrym sosem chili lub posypać żółtym serem.
Życzę smacznego.
Monika Grzywaczewska

Przygotowanie: Papryki umyć, przekroić każdą wzdłuż na
pół i usunąć pestki. Na patelni rozgrzać olej do smażenia
z 1 łyżeczką oleju sezamowego. Wrzucić cebulę i czosnek,
smażyć do lekkiego zeszklenia. Dołożyć marchew i smażyć
mieszając jeszcze przez 3-4 minuty. Odstawić do ostygnięcia.
Mięso wymieszać z ryżem, jajkiem, kolendrą (lub pietruszką)
i 1 łyżeczką oleju sezamowego. Dodać przesmażone cebulę,
czosnek i marchew. Doprawić do smaku solą, pieprzem i przyprawami. Wymieszać wszystko starannie i napełniać farszem
papryki. Układać ciasno w żaroodpornym naczyniu. Zalać ro-
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Oskar w III lidze!
Po zakończeniu sezonu, w meczach barażowych czerwono-czarni dwukrotnie pokonali Mazowię Mińsk Mazowiecki. Najpierw 1-0
(56’(K)Sapieja własnym boisku, a następnie
3-2 (64’Obuch,80’Sapieja,90’+-Książek75’i
88’(K)Bondara, ). A następnie zmierzyli się z MKS
Przedbórz. W pierwszym meczu na boisku rywala
wygrali 3-2 (42’Obuch, 45’+(K)Sapieja, 79’Czpak17’Madej,90’+(K)Jończyk).A u siebie zremisowali
3-3 (53’Kornacki,79’Czpak,81’(K)Sapieja-15’(K)
Jończyk,28’Woźniak,89’Kucharski. Dzięki swojej
dobrej i konsekwentnej grze Oskar awansował
do III ligi (grupa łódzko-mazowiecka). Jest to
największy sukces w pięćdziesięcioletniej historii
klubu. Teraz piłkarze rozgrywają mecze sparingowe przygotowują do nowego sezonu. Dotychczas wygrali z Pilicą Białobrzegi 2-1 (6’Michalski,
54’Koćmierowski-39’Rudnicki)i LKS Promna 4-3
(3 bramki Paczuła, Lipński dla Oskara) oraz przegrali z juniorami Korony Kielce 0-1(70’Wiech),
Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-5 (57’Bartosiak,
79’Wnuk-17’, 29’, 37’Mirecki,83’Szymczak,88’Ja
rdel) i Polonią Warszawa 0-5 (14’,17’,42’Obłuski, 23’,36’Pieczara).Sezon rozpoczną 8 sierpnia
z Aleksandrowem Łódzkim na wyjeżdzie.

„Nie będziemy chłopcami
do bicia”
Rozmowa z Grzegorzem Obuchem, wychowankiem i wieloletnim zawodnikiem Oskara Przysucha,który w meczach barażowych był jednym z najlepszych zawodników w drużynie Arkadiusza Grzyba zdobywając 2 bramki i zaliczając kilka asyst.
– Emocje związane z awansem do III ligi już opadły? Długo trwało świętowanie?
– Emocje, co prawda już powoli opadają, ale jeszcze wciąż
wracają myśli do środowego meczu i atmosfery, która towarzyszyła nam po meczu gdzie razem z kibicami świętowaliśmy
ten historyczny sukces. Później odbyło się spotkanie drużyny
z władzami miasta, klubu oraz ludźmi, którzy mieli ogromny
wpływ na awans i wspólnie przy kolacji i lampce szampana
omawialiśmy miniony sezon, a także ten, który nadejdzie.
– Jakie uczucia towarzyszyły wam podczas tych baraży?
Byliście pewni siebie czy jednak czuliście respekt do ry
wali?
– Respekt mieliśmy zawsze do każdego zespołu i to nie
ważne, z kim by przyszło nam grać. Drużyny, z którymi rywalizowaliśmy w barażach postawili nam naprawdę wysoko poprzeczkę i prezentowali bardzo dobry futbol, ale pokazaliśmy,
że jesteśmy zespołem, który był pewniejszy swoich umiejętności i we wszystkich meczach barażowych nie ponieśliśmy żadnej porażki. Wiadomo, że czasem wkradała się presja i można
było zaobserwować, że popełniamy proste błędny, ale stawka
była naprawdę ogromna, więc nie można się temu dziwić.
– To był dla was bardzo długi i ciężki sezon. Zamiast zakończyć go 13 czerwca, wy dopiero 8 lipca rozegraliście
ostatni mecz.
– Dokładnie. O pierwszym meczu barażowym dowiedzieliśmy się 3 dni przed meczem, a niektórzy mieli już ustalone terminy wyjazdów na wakacje, ale mimo to zrezygnowali z nich

Turniej o Puchar
Starosty Powiatu
Przysuskiego Janików
2015 rozpoczęty
Od 26 lipca do 23 sierpnia 2015 roku amatorskie drużyny
piłkarskie z terenu powiatu przysuskiego będą rozgrywać
już po raz trzeci amatorski Turniej o Puchar Starosty Powiatu Przysuskiego. W roku bieżącym gospodarzem turnieju
jest zgodnie z regulaminem zwycięzca ubiegłoroczny, czyli
drużyna z Janikowa. Terminarz rozgrywek przedstawia się
następująco: I kolejka : 26.07.2015 r., II kolejka: 02.08.2015 r.,
III Kolejka: 09.08.2015 r., IV kolejka 16.08.2015 r., V kolejka:
23.08.2015 r. Regulamin turnieju przewiduje rozgrywanie
spotkań po 11 zawodników. Mecze będą się odbywać na
boisku w Gródce/Grudce w Janikowie. Czas trwania meczu: dwie połowy po 35 minut. Zmiany będą dokonywane „w locie”. W składzie można mieć 3 zawodników spoza
reprezentowanej wsi. Mecze rozgrywane są systemem
każdy z każdym. W przypadku, kiedy dwie ekipy mają taką
samą liczbę punktów decyduje necz bezpośredni. Jeśli
więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów zestawia się
tzw. małą tabelę. Szczegóły u organizatora p. Michała Bugały z Janikowa i na stronie www.ligaprzysucha.jimdo.pl
W pierwszej kolejki spotkań rozegranej 26 lipca uzyskano
następujące wyniki: Janików - Gliniec 6:2, Skrzyńsko - Dąbrowa 3:2, Wistka - Krajów 1:0. To dopiero początek emocji.
Organizatorzy zapraszają.

i wszyscy wspólnie podjęliśmy walkę o awans. Szczególnie
chciałbym wyróżnić Piotrka Skałbanię, który był już na lotnisku, gdy dowiedział się o drugim meczu barażowym, jednak
postanowił wrócić i pomóc drużynie w sukcesie. Chciałbym
również podziękować trenerom Bolesławowi Strzemińskiemu, Józefowi Antoniakowi oraz Arkadiuszowi Grzybowi, ten
ostatni w meczach barażowych bardzo w nas wierzył i motywował nas do ostatniej minuty.
– Jak oceniłbyś swoją grę w minionym sezonie, a szczególnie w meczach barażowych, gdzie byłeś jednym z wyróżniających się zawodników?
– Rundę jesienną miałem przeciętną, ponieważ trapiła mnie
kontuzja kolana, dlatego więcej czasu poświęcałem na leczenie niż na grę i nie mogłem za wiele pomóc kolegom. W rundzie wiosennej czułem się już lepiej, a meczem przełomowym był chyba mecz ligowy w Konstancinie, gdzie udało mi
się strzelić bramkę w 90 minucie na 3:2. Wtedy poczułem się
pewniej, a trener dawał mi więcej minut na boisku i starałem
się robić wszystko, żeby drużyna czerpała jak najwięcej z tego
korzyści. Nie jestem od tego, żeby oceniać siebie w meczach
barażowych, ale wiem na pewno, że cały zespół wraz z trenerem zasłużyli na wyróżnienie.
– III liga to duża zmiana. Myślisz, że dacie sobie radę z silniejszymi rywalami niż w IV lidze? Co sądzisz o waszej obecnej dyspozycji?
– Mamy naprawdę bardzo mocną drużynę, nikt nie odstaje
umiejętnościami i zaangażowaniem, a każdy, kto pojawia się
na boisku daje z siebie wszystko. A najważniejsze, że w zespole
panuje bardzo dobra atmosfera na boisku i poza nim, dlatego
uważam, że nie będziemy chłopcami do bicia i nie raz postaramy się o sprawienie sensacji. III liga w tym sezonie ulegnie
reorganizacji i spadać ma aż 11 zespołów z 18 drużyn, więc na
pewno łatwo nie będzie, ale wierzę w to, że ciężką pracą uda
nam się utrzymać III ligę w naszym mieście.
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Spotkanie Beaty Szydło z mieszkańcami gminy Odrzywół

Delegacja władz gminy Odrzywół wita gości chlebem i solą, po starospolsku

Serdeczne, choć krótkie przywitania z mieszkańcami

Najważniejszą częścią spotkania była konferencja prasowa. Szczere odpowiedzi spotkały się
z bardzo dobrym odbiorem dziennikarzy i obecnych mieszkańców gminy Odrzywół

Na pytania związane z rolnictwem odpowiadał również eurodeputowany
Janusz Wojciechowski

Konferencję prasową prowadził rzecznik prasowy szatbu wyborczego PiS
– Marcin Mastalerek

Pięć kilometrów do Pani na rowerze w ten upał jechałam

Wójt Kmieciak przekazał symboliczny, pierwszy snop z tegorocznych żniw skoszony
przez Janusza Wojciechowskiego

To było krótkie, ale bardzo serdeczne spotkanie. Żegnana brawami Beata Szydło
udała się do Myślakowic
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