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Wracałem w końcu września 1997 ze Studziennej. Była wczesna popołu-
dniowa pora, gdy minąłem „krzyżówki” w odległości 9 km na południe od 
Drzewicy. Na lewo od drogi widoczny był kompleks lasów puszczy przysuskiej. 
To były dobrze mi znane tereny i bliskie memu sercu. Minąłem Rozwady, 
Kamienną Wolę i już był drogowskaz w lewo do Kurzacz. Nie namyślałem się 
i skręciłem w nie najlepszą drogę, a tuż za wsią w piaszczysty trakt w kierun-
ku Przysuchy. Tu już musiałem bardzo uważać, aby nie przegapić drogi do 
nieistniejącego od prawie półwiecza Stefanowa. Skręciłem w lewo, przeje-
chałem przez ciek wodny - wjechałem na drogę brukowaną, pozostałość po 
nieistniejącej wsi Stefanów. Nie był to mój pierwszy po wojnie wypad w te 
strony. Po 1956 r., gdy zamieszkałem w Kielcach i podjąłem pracę w przed-
siębiorstwie geologicznym, często miałem okazję odwiedzania tego rejonu. 
Pierwsze moje odwiedziny Stefanowa zrobiły na mnie wstrząsające wrażenie. 
Tragiczne były zdziczałe sady, resztki ruin starych piwnic - porosłe trawą, 
brukowana droga, krzyże przydrożne, a przede wszystkim śmiertelna cisza 
umarłej wsi. Wtedy dowiedziałem się, jaki los spotkał puszczańską wioskę, 
ubogą, ale ludną i bardzo patriotyczną. W czasie operacji „Waldkater” 26 
września 1944 r. obława wojsk hitlerowskich skończyła się całkowitym fiaskiem, 
mimo zaangażowania dużych sił ponieśli oni ciężkie straty. Stefanów jednak 
w czasie walki został spalony. Ludność wycofała się z partyzantami do lasu. 
Spośród mieszkańców zginął tylko jeden sparaliżowany starzec, który nie 
został przez rodzinę wyewakuowany. Przez cały miesiąc wrzesień 1944 r. 
kwaterując w Stefanowie zżyliśmy się bardzo z mieszkańcami. Byli oni bardzo 
patriotyczni, także i przewidujący. Zajmując kwaterę na pograniczu Bud 
i Stefanowa w dość przyzwoitym budynku, zauważyłem, że mój gospodarz 
pewnego dnia (już po pierwszej bitwie w lasach wokół Stefanowa) zaczął 
w sadzie koło domu kopać wraz z rodziną duży, głęboki dół. W dole tym 
umieścił szafę w pozycji poziomej, oraz kufry i skrzynie z ubraniami, sprzętem 
domowym i co cenniejsze rzeczy z mieszkania. Dół ten potem został przy-
kryty darnią. Jak się okazało tak zabezpieczyła się cała wieś Stefanów i Budy. 
Intuicja ich nie zawiodła, gdyż wszystko to w czasie drugiej bitwy (28 września 
44 r.) ocalało, natomiast domy, poza kilkoma w Budach spalono. Tuż potem 
podczas ataku na posterunek żandarmerii niemieckiej w Przysusze zostałem 
ranny. Leczyłem się w szpitalikach polowych (często zresztą zmieniających 
lokalizację). W połowie października 1944 r., kiedy leżałem we wsi Borowiec, 
odwiedził mnie znany mi już uprzednio Henryk Dębiński właściciel dóbr 
Przysucha. Cała puszcza przysuska gdzie było m.in. kilka gospodarstw rybnych 
należała do niego. W czasie rozmowy o sytuacji polityczno-strategicznej w owym 
czasie zaproponowałem mu, aby zezwolił „spalonym” mieszkańcom Stefano-
wa i Bud na zaopatrywanie się w budulec-drewno z jego lasów. Nie znałem 
dalszych szczegółów technicznych, ale, mimo, że w styczniu 1945 r. wkroczy-
li na teren Polski bolszewicy, pod koniec roku Stefanów był prawie odbudo-
wany. A nie tak dawno - po bitwie - pisali poprzedni okupanci w gazecie 
„Krakauer Zeitung” - „Banditennest Stefanow ist schőn verbrent”. Minęło kilka 
lat w PRL-u. W latach pięćdziesiątych wódz naczelny Ludowego Wojska Pol-
skiego (marszałek ZSRR Rokossowski Konstanty) zarządził, aby poligon w Ba-
ryczy powiększyć o teren puszczy przysuskiej. Przyjechało wojsko i przez 
kilka dni wysiedlano wioski puszczańskie: Stefanów, częściowo Budy, Zapniów, 
Eugeniów. Ludzie rozpaczali, płakali musiano ich siłą wyciągać z domów i ła-
dować do samochodów. Przesiedleni zostali na tzw. „ziemie odzyskane” 
i zupełnie rozrzuceni, głównie jednak po Pomorzu. Traktorami i czołgami 
rozwalono świeżo odbudowane domostwa, a teren zrównano. Pola zostały 
obsadzone drzewami leśnymi. Po latach drzewa owocowe ogródków przy-
domowych zdziczały, drogi i działki porosły trawą, a wokół zapanowała tra-
giczna cisza i tylko dziki buchtowały pod starym dębem szukając żołędzi. 
Czasami słychać było porykiwanie jeleni i świergot leśnego ptactwa. Zbliżał 
się wieczór. Przed półwieczem o tej porze wracało bydło z leśnych pastwisk, 
było gwarno i rojno, gdyż oprócz mieszkańców, kwaterował tu nasz 25 ppAK. 
Siedziałem teraz pod starą lipą, świadkiem tamtych czasów, i wspominałem 
tamto życie - niebezpieczne, ale heroiczne i romantyczne. Zawiązywało ono 
koleżeństwo, braterstwo, przyjaźń, która przetrwała przez ciężkie lata obu 
okupacji i przetrwa do śmierci. W czasach PRL-u staraliśmy się spotykać w miej-
scach naszych walk. Kończyło się to prawie zawsze wzywaniem na „ubeckie” 
przesłuchania z pogróżkami i straszeniem. W latach siedemdziesiątych i nawet 
w tzw. „stanie wojennym” udało nam się jednak ICH przechytrzyć. Nieodża-
łowanej pamięci Antoś „Łebek” Fedorowicz nawiązał kontakt z kołem PTTK 
-Ochota w Warszawie („Parasole”) i przez kilka lat we wrześniu urządzaliśmy 
rajdy pieszo-rowerowe i samochodowe z udziałem dużej ilości młodzieży no 
i żyjących partyzantów 25 pp. W czasie jednego z rajdów zakończenie wypa-
dło w rejonie lasów przysuskich z noclegami w Mechlinie i Gałkach. Warunkiem 
zaliczenia rajdu było m.in. przywiezienie na miejsce „Bitwy Stefanowskiej” 
sporego kamienia i złożenia go we wskazanym miejscu pod okazałą lipą. 

Zebrała się z tego spora ilość materiału. Po kilku tygodniach przyjechaliśmy 
z „Puszczykiem” i „Hartem” na to miejsce z workiem cementu. Z tych kamieni 
powstał cokół z uwieńczony „akowską kotwicą”. Niestety w czasie stanu wo-
jennego pewien „esbek” z Przysuchy - młotem kowalskim (zabranym od 
pobliskiego kowala) rozwalił cokół, a kotwicę ukradł. W rezultacie wioska, 
gdzie toczyła się największa na zachód od Wisły bitwa partyzancka jest wy-
mazana z mapy i pamięci ludzkiej. Niech to moje wspomnienie przywróci 
historii tego regionu i mieszkańcom tej wioski, gdziekolwiek się znajdują oraz 
poległym tam partyzantom z 25 ppAK chwałę i wdzięczność rodaków - „Glo-
ria Victis”. Jesień 1999 r. Robiłem właśnie uprzejmość „Bończy - przyjacielowi 
„orląt” obwożąc go po północno-zachodnich skrawkach Kielecczyzny i po-
graniczu niedawnego woj. radomskiego. Zauważyłem, że tu właśnie sędziwy 
pułkownik jakby odżył i w widoczny sposób nabrał nagle sił witalnych. Jego 
zazwyczaj wyważone odruchy nagle nabrały żywszych, młodzieńczych cech. 
Mieliśmy jeszcze do załatwienia jakieś sprawy w Gielniowie, gdy nagle tuż za 
Przysuchą Bończa zaproponował skrót. Pełen obaw, nie bardzo nawet chętnie, 
ale jednak mając zupełne zaufanie do swojego samochodu skręciłem na lewo 
w drogę na Kozłowiec i Puszczę. Wjechaliśmy w gęsty i ciemny las. Po jakichś 
dwóch trzech kilometrach zacząłem mocno powątpiewać w znajomość te-
renu mojego szacownego przewodnika. - Spokojnie, - usłyszałem - proszę się 
nie martwić, droga może nie najlepsza, ale jest i nie zniknie. Kiedy dalej 
jeszcze zatarłem rurą o jakieś wybrzuszenie pułkownik nagle zaproponował 
postój. - Spokojnie, - teraz z kolei ja - nie rozleci się, to survivalowy czołg. 
Raczej nie rozkracza się w środku lasu. - Ten garb panie Andrzeju, - odrzekł 
pułkownik nie wchodząc w temat - to nie taki zwykły garb. Podskakiwały na 
nim z hukiem chłopskie wozy od zawsze. Dlaczego wozy? Tu, w środku lasu? 
- Tak,...Tu słyszałem je w ciągu dnia i nocy przez kilka tygodni. Kilkanaście 
kroków stąd miałem kwaterę. Zaraz za studnią była furtka. - ?... Jaka studnia? 
Jaka furtt?... - Tu była ludna wieś. Tu był Stefanów... Czerwiec 2000 r. Drużyna 
orlacka zjawiła się ponownie w środku ogromnego boru. Również i tym razem 
zadania wszystkich były jasne i oczywiste. Poza survivalową potrzebą życia 
z przyrodą. Wykonaliśmy założenie: oznaczyć w istniejącym terenie miejsce 
tego godne. Za środki, które przesłał nam żołnierz Armii Krajowej mjr Roman 
Koba ze Szwecji wykonaliśmy typowe tablice z nazwą miejscowości i zain-
stalowaliśmy je na drodze i ulicy Stefanowskiej. Gromadziliśmy dalej środki 
na dalsze działania. Wrzesień 2000 r. Nabieramy rozpędu. Pozyskujemy dalszych 
ludzi dobrej woli. Andrzej Krzyżanowski właściciel Przeds. Usł.-Handl. „Mo-
drzew” z Gielniowa przekazał nam drewno, budulec niezbędny na postawie-
nie kaplicy polowej. W centralnym punkcie dawnej wsi pod okazałą lipą - 
pomnikiem przyrody, za środki wyżebrane gdzie indziej udało się w szybkim 
tempie postawić wiatę kapliczną. Stanęła na fundamencie jednego ze zbu-
rzonych domów, wykonana przez firmę EKO-Sigma p. S. Cichego z Miłakowa. 
Władze gminy Gielniów zobowiązały się do pokrycia i zabezpieczenia po-
wstałego obiektu. Piękna postawa gospodarzy lasu (Nadleśnictwo Przysucha) 
objawiła się wykonaniem i dostarczeniem ław i siedzisk dla uczestników 
przyszłych spotkań stefanowskich. To dobrzy gospodarze pomyśleli również 
o polepszeniu dojazdu do wsi-lasu. Bardzo wydatnie wspomaga przedsię-
wzięcie Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obron-
nych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Firma kamieniar-
ska & Witt z Kielc przekazała nam materiał, który posłużył do wykonania tablic 
pamiątkowych poświęconych poległym w bitwie stefanowskiej żołnierzom 
25 pp. AK. z okręgu „Jodła”. Rozesłaliśmy wici. Dzięki tym wszystkim ludziom 
i działaniom po raz pierwszy po półwieczu odbyła się w Stefanowie uroczystość 
przywracająca godność temu miejscu pamięci narodowej.

Kazimierz Bończa-Załęski, opr. Pomian Orlęta Armii Krajowej

WSPomnienie o StefanoWie - umarłej WioSce PartyzancKiej



POWIAT PRZYSUSKI

3Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

oBrady Vi SeSji rady PoWiatu 16 Września 2015 r.

na śWiatoWe dni 
młodzieży do  

PrzySuchy
„Nie bój się… uwierz!”– pod takim hasłem odbył 

się w sobotę, 19 września, Apel Młodych połączo-
ny z koncertem ewangelizacyjnym „Nieziemskie 
granie”. Ponad 7 tys. młodych ludzi zgromadziło 
się na radomskim rynku, by śpiewać, modlić się 
i wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. To już trzecie 
tego typu spotkanie, któremu patronuje Biskup 
Henryk Tomasik, a którego organizatorem jest 
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Radomskiej. 
Tegoroczny apel był szczególnie nastawiony na 
promocję przyszłorocznych Światowych Dni Mło-
dzieży z Krakowie. Stąd również obecność gości 
z Włoch, Węgier i Białorusi. Wyjątkowym gościem 
był o. Leon Knabit polski benedyktyn, z którym 
można było się spotkać w kościele farnym. Na spo-
tkaniu gościli także przedstawiciele samorządów, 
które zdecydowały się przyjąć na swoim terenie 
gości Światowych Dni Młodzieży z zagranicy. 
Wśród nich znalazł się również Marian Niemirski 
Starosta Przysuski, który zadeklarował przyjęcie 
w powiecie przysuskim młodych uczestników 
z Kuby Oczywiście, najważniejszym punktem 
dnia była możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania, a tuż przed zakończeniem 
adoracja Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie, którą poprowadził JE ks. bp Piotr 
Turzyński. Na zakończenie uroczystego błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramentem dokonał 
biskup radomski JE ks. bp. Henryk Tomasik.

Marta Zbrowska

16 września obradowała na plenarnym posiedzeniu Rada Powiatu 
w Przysusze. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Krzysztof Wochniak, 
który po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Następnie radni przyjęli zaproponowany przez prezydium porządek 
obrad. Radni po zapoznaniu się zapisami protokołu z poprzedniej sesji 
zdecydowali o jego przyjęciu. Następnie zostały złożone zapytania 
i interpelacje. Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Przysusze za I półrocze 2015 r. Kolejnym punktem obrad 
było złożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze za I półrocze 
2015 r. zostało ono przyjęte. Kolejną była Informacja Za-
rządu Powiatu o realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 
2015 r. rada zgodnie przyjęła informację o prawidłowej 
realizacji wydatków budżetowych w omawianym okre-
sie. Następnie radni wysłuchali informacji o działalności 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki 
Terenowej w Przysusze na rzecz rolników. Po zakończeniu 
tej części obrad i wysłuchaniu sprawozdań i informacji 
rozpoczęto głosowania nad projektami uchwał. Rada 
Powiatu w Przysusze podjęła na posiedzeniu następujące 
uchwały: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie 
powiatu przysuskiego, uchwałę zmieniającej uchwałę 
Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lu-
tego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, uchwały w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 
2015 – 2020, uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
rok 2015. Po zakończonych głosowaniach została ogłoszona krótka 
przerwa. Po wznowieniu obrad starosta Marian Niemirski udzielił 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz złożył informację 
o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Na zakończenie 
obrad zostały omówione sprawy różne. Na tym obrady zakończono.

Jarosław Bednarski

Uroczystości na stadionie zainaugurował hymn państwowy zagrany przez Vox Cordium_

Zapraszam młodzież do Przysuchy podczas Światowych Dni Młodzieży
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SPotKanie W StaroStWie na PocząteK roKu SzKolnego

Bardzo doBre WyniKi ucznióW zeSPołu 
SzKół nr 2 im. l. SKoWyry  

W PrzySuSze na egzaminach zaWodoWych.

W sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2015 do egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodach przystąpiło 94 uczniów technikum 
w czterech zawodach i 28 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 
w dwóch zawodach. Egzaminy w zdecydowanej większości zakończyły 
się sukcesami uczniów. Na szczególne podkreślenie zasługują uczniowie 
technikum usług fryzjerskich i technikum hotelarstwa, którzy zadali 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 100%. Natomiast 
w zawodzie technik mechanik wszyscy zdali część praktyczną na 100% 
i tylko jeden uczeń nie zdał części teoretycznej – w sumie dyplom 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych otrzymało 95% 
uczniów. Wszyscy uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych zdali część praktyczną egzaminu, a dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymało 33 uczniów, co 
stanowi 64 % zdających. Bardzo dobrze egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zdali także uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, którzy 
przystąpili do egzaminów w dwóch zawodach: kucharz i mechanik 
monter maszyn i urządzeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy 
uczniowie zdali część praktyczną egzaminu, a w zawodzie mechanik 
monter maszyn i urządzeń wszyscy uczniowie osiągnęli 100% wynik 
w tej części egzaminu W sumie dyplomy zawodowe otrzymało 64% 

absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Wyniki uzyskane przez 
uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze są wyższe od 
średnich egzaminacyjnych w kraju i w województwie mazowieckim. 
Sukcesy uczniów w egzaminach zawodowych świadczą o bardzo do-
brym przygotowaniu do pracy w wybranych przez siebie zawodach, ale 
także o bardzo dobrym wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne 
i urządzenie wymagane w kształceniu zawodowym. 

Zbigniew Głuch

15 września 2015 r. odbyło się w starostwie powiatowym spotkanie dyrektorów 
szkół i placówek powiatowych ze starostą Marianem Niemirskim. W spotkaniu 
ponadto uczestniczyły: skarbnik powiatu Ewa Białecka i kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Promocji Luiza Kozłowska. Po przywitaniu przez starostę 
spotkanie prowadziła w dalszej części kierownik Luiza Kozłowska. Poprosiła p. 
skarbnik Ewę Białecką o przedstawienie sytuacji finansowej oświaty w bieżącym 
roku. Pani skarbnik poinformowała, że pomimo wystąpienia drobnych deficytów 
w poszczególnych placówkach sytuacja jest opanowana i Rada Powiatu na naj-
bliższym posiedzeniu będzie miała przedstawiony do przyjęcia projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r., który zapina finanse oświaty w bieżącym 
roku. Poinformowała również, że najlepsze wykonanie budżetu jest w ZS 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. Następnie głos zabrał dyrektor Zakładu Obsługi 
Szkół Robert Bomba, który również informował o dobrej kondycji finansowej 
szkół i placówek oświatowych w 2015 r. Prosił również o wstrzymanie poważnych 
wydatków do ostatnich miesięcy roku, ponieważ w ten sposób będzie można 
określić w sposób odpowiedzialny pułap możliwych do poniesienia kosztów. 
Następnie p. Luiza Kozłowska poprosiła dyrektorów o informację dotyczącą 
gotowości szkół do przyjęcia uczniów. Podczas spotkania dyrektorzy potwierdzili 
dobre przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2015 – 2016 oraz 
poinformowali o organizacji pracy w nowym roku. Dyrektorzy informowali w ko-
lejności o liczbie uczniów i problemach związanych z inauguracją roku szkolnego 
w ich placówkach. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa 
Sportowego w Lipinach poinformował, że naukę w Lipinach rozpoczęło 189 
uczniów, w tym 40 w klasach pierwszych. 150 uczniów to uczniowie liceum, a 39 
to uczniowie technikum, 127 uczniów mieszka w internacie. Dyrektor wyraził 
wdzięczność władzom powiatu za wykonanie nowego otoczenia szkoły. W miejsce 
starych połamanych chodników i nierównych dziurawych dojazdów do szkoły 
pojawiła się nowa kostka brukowa i asfalt. Otoczenie obiektów oświatowych 
zostało pięknie wyremontowane i będzie dobrze służyć kolejnym pokoleniom 
uczniów Lipińskich szkół. p. Małgorzata Bednarska informowała, że rok szkolny 
w Zespole szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze rozpoczęło 639 uczniów. 
417 w technikum, 172 w szkole zawodowej i 50 w szkołach dla dorosłych. Do 
klas pierwszych łącznie zgłosiło się 192 uczniów. Dodatkowo szkoła już wkrótce 
rozpoczyna zajęcia dla 43 słuchaczy zawodowych kursów kwalifikacyjnych dla 
dorosłych w zawodach: kucharz i fryzjer. W internacie zamieszka ok. 70 uczniów. 
W szkole trwają rozpoczęte w wakacje prace remontowe i wyposażeniowe. Trwa 
wyposażanie bardzo nowoczesnej pracowni do technikum elektronicznego, oraz 
technikum samochodowego. Planowane zakończenie prac – koniec września, 
początek października 2015 r. zależne jest od terminowości dostaw zamówio-
nych elementów wyposażenia pracowni. W Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła 
II w Przysusze rok szkolny rozpoczęło 515 uczniów. 450 to uczniowie liceum 
ogólnokształcącego, a 65 to uczniowie technikum. W klasach pierwszych od 1 
września naukę rozpoczęło 158 uczniów. W wakacje przeprowadzono drobne 
remonty w łazienkach szkolnych – informowała p. Zofia Szymańska. Dyrektor 

Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach Marianna Biernat przekazała informację 
o kolejnym roku bez naboru do klasy pierwszej w szkole. W związku z powyższym 
szkołę będzie kończyć 12 uczniów klasy czwartej. W Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych również rok szkolny rozpoczął się bez większych problemów. 
W Kolonii Szczerbackiej według informacji przekazanej przez dyr. Agnieszkę 
Rolak naukę rozpoczyna 7 oddziałów i 86 wychowanków – 1 oddział szkoły 
podstawowej, 2 oddziały gimnazjum, 4 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
Pani dyrektor zgłaszała potrzebę remontu dojazdu do obiektu, potrzebę wymiany 
ogrodzenia oraz prac adaptacyjnych na boisku szkolnym. W Rusinowie Konec-
kim dyrektor Jacek Klink przekazał, że na dzień spotkania liczba wychowanków 
wynosi 58 i są to wszyscy uczniowie gimnazjum. Placówka otrzymała nową 
salę gimnastyczną, 5 sal mieszkalnych oraz 3 łazienki mieszczące się w dobu-
dowanej części. Dyr. Iwona Uryć – Kaszuba przekazała, że rok szkolny w MOW 
Kolonia Ossa rozpoczyna 88 wychowanków: 1 oddział szkoły podstawowej, 4 
oddziały gimnazjum i 2 oddziały szkoły zawodowej. W placówce wykonano 
drobne remonty polegające na likwidacji niewielkich defektów w budynkach. 
W MOW Goździków rok szkolny rozpoczyna się pod okiem nowego dyrektora 
p. Marcina Białka, pod którego opieką znajdzie się 37 wychowanków MOW i 8 
Wychowanków MOS. W czasie wakacji, pod nadzorem zastępcy dyrektora Jana 
Zająca zostało wykonane malowanie budynku ośrodka, drobne naprawy mebli 
i wyposażenia placówki, a także zakup rejestratora do monitoringu. Starosta 
podziękował dyrektorom za dobre przygotowanie placówek i prawidłową or-
ganizację nowego roku szkolnego. Prosił, aby w sposób szczególny przestrzegać 
dyscypliny budżetowej, bo chociaż sytuacja finansowa powiatu jest stabilna – nie 
można sobie pozwolić na beztroskę i niekontrolowane wydawanie środków 
publicznych. Na tym spotkanie uległo zakończeniu.

Jarosław Bednarski

Egzamin zawodowy w ZS 2, w Przysusze
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28 września 2015 r. Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz 
i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przysusze 
Dariusz Ambrożek wizytowali ostatnie zakończone 
inwestycje drogowe w powiecie przysuskim, finanso-
wane ze środków budżetowych przeznaczonych na 
2015 r. Były to: zatoka autobusowa wykonana w ciągu 
drogi powiatowej nr 3332W Janików – Sokolniki 
Suche – droga nr 12 w miejscowości Kamień Duży, 
za kwotę 43 042 zł. Inwestycja została zrealizowana 
przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży korzystającej z dowozu do szkoły. 
Zrealizowana na łuku drogi w miejscu o pogorszonej 
widoczności odsuwa dzieci od osi jezdni i umożliwia 
bezpieczne korzystanie ze środków transportu. Dzięki 
dobrej współpracy z władzami gminy Wieniawa, 
wkrótce w nowej zatoce zrealizowanej przez powiat 
zostanie ustawiona nowa wiata przystankowa, 
chroniąca od wiatru i deszczu sfinansowana ze 
środków gminnych. Druga inwestycja to odcinek 
drogi powiatowej nr 3331W łączący miejscowości 
Plec i Brudnów o długości blisko kilometra. Wartość 
całkowita inwestycji wyniosła 255 268 zł, z czego 150 

tys. złotych zostało pozyskane z Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Mazowieckiego. W ramach inwestycji wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową w dostępnym pasie 
drogowym oraz wykonano utwardzone pobocza 
drogi z niezbędną infra-
strukturą. Obie inwestycje 
kończą budowy i remonty 
drogowe zaplanowane 
przez powiat na 2015 rok. 
Było to działanie nr 8 i 9 
zakończone w tym roku. 
Łącznie zrealizowanych 
zostało 16 km 150 m dróg 
powiatowych oraz wspo-
minana powyżej zatoka 
autobusowa za łączną 
kwotę 2 mln 513 tys. 127 
zł. To był dobry inwesty-
cyjnie rok. Zrealizowaliśmy 
kilka ważnych inwestycji 
drogowych, a Zarząd i Rada 

Powiatu udowodniły, że budowa i remonty dróg są 
rzeczywistym priorytetem władz powiatu w bieżącej 
kadencji. Mam nadzieję, że przyszły rok budżetowy 
będzie bardziej intensywny w dziedzinie przebudowy 
infrastruktury drogowej – mówi wicestarosta Tomasz 
Matlakiewicz. 

Jarosław Bednarski

jaKi Budżet na 2016 r. ?

ziemia Przysuska: - trwają prace 
przygotowawcze nad budżetem po-
wiatu przysuskiego na 2016 r. jakie 
będą priorytety działania powiatu ? 
ewa Białecka: – Ze wstępnych prac 
przygotowawczych, jakie w tej chwili 
są prowadzone można już wywodzić 
twierdzenie, że czeka nas bardzo 
intensywny rok. Powiat zakłada 
prowadzenie swoich działań zgodnie 
z dotychczasowymi priorytetami, 
czyli zapewnienie sfinansowania 
potrzeb funkcjonujących jednostek 
powiatowych, utrzymanie w służbie 
publicznej wszystkich budynków pu-
blicznie użytecznych oraz prowadzenie 
intensywnej działalności inwestycyjnej 
przy maksymalnym oczywiście wyko-
rzystaniu finansowania zewnętrznego. 

Nie wolno zapominać o zachowaniu 
ogromnego nacisku na poprawę infrastruktury drogowej w naszym powiecie.  
z.P.: - W kwestii utrzymania budynków powiatu w służbie publicznej proszę 
o informację na temat przyszłości budynków obecnego zespołu Szkół 
rolniczych w Borkowicach. jakie są plany powiatu ?
e.B.: - Niestety społeczność lokalna nie wybierała szkoły w Borkowicach dla 
swoich dzieci. W chwili obecnej pozostało w placówce 12 uczniów, którzy oczy-
wiście dokończą swoją naukę w klasie 4 technikum. Wyraźnie widać, że zmienia 
się struktura zapotrzebowania społecznego na charakter usług publicznych 
świadczonych przez jednostki samorządowe społeczności powiatu. Wskutek niżu 
demograficznego brakuje chętnych do szkół, ale z drugiej strony coraz szybciej 
się jako społeczność starzejemy. W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy, aby 
te piękne i przestronne obiekty pozostały w służbie społecznej i żeby w oparciu 
o istniejącą infrastrukturę zaoferować mieszkańcom powiatu przysuskiego usługę, 
która okaże się potrzebna. Mam tutaj na myśli przekształcenie dotychczasowej, 
szkolnej funkcji budynku, na opiekuńczą. Od wielu lat problemem w naszej 
najbliższej okolicy jest zapewnieni prawidłowej opieki starszym schorowanym 
ludziom. Dlatego mając w dyspozycji obiekt po pustoszejącej szkole w Borko-
wicach chcemy przystosować do do funkcji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 
z prawdziwego zdarzenia z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym. Jesteśmy prze-
konani, że tego typu działalność jest z jednej strony bardzo potrzebna i spotka 
się dobrym przyjęciem przez mieszkańców, a z drugiej strony pozwoli na utwo-
rzenie kolejnej jednostki powiatowej, która będzie wspierać lokalny rynek pracy. 
Budżet na rok 2016 zakłada sfinansowanie planowanych prac remontowych.  
z.P.: - czy powiat planuje inwestycje z wykorzystaniem funduszy euro-
pejskich ?

e.B.: - Jesteśmy przekonani, że fundusze europejskie będą po raz ostatni 
dostępne w takiej ilości i po raz ostatni będziemy mogli korzystać z nich tak 
masowo. Nie planujemy wielkich inwestycji w infrastrukturę sportową, me-
dyczną, czy oświatową, ponieważ w ostatnich latach intensywnie pracowali-
śmy na to, aby powiat przysuski wyraźnie pozytywnie odróżniał się pod tym 
względem od innych powiatów na Mazowszu. I to się udało. Chcemy budować 
projekty, które w sposób bezpośredni będą wspierały bezpośrednio ludzi, a nie 
instytucje, ponieważ na ludziach zależy nam bardziej. Mamy w tym obszarze 
pewne osiągnięcia. Jak Państwo wiecie w poprzedniej perspektywie finan-
sowej w Polsce, dzięki likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego zakupiono 
z funduszy unijnych i przekazano Polakom 28 000 komputerów z dostępem do 
internetu. Tą informację podaje telewizja. Warto ją uzupełnić o fakt, że aż 2 400 
kom-puterów z tych 28 000 zostało pozyskanych i przekazanych przez władze 
powiatu przysuskiego naszym mieszkańcom. To aż blisko 9 % całości projektu 
uznawanego za ogólnopolski wielki sukces. Powiat pozyskał na ten cel ponad 
19 mln zł i żadna z tych złotówek nie obciążyła kieszeni polskiego podatnika. To 
pokazuje jakie priorytety będzie wspierał budżet powiatu przysuskiego w 2016 r.  
z.P.: - jaki kolejny więc projekt o charakterze społecznym będzie realizował 
powiat w kolejnych latach.
e.B.: - Chcemy wpisać naszą aktywność w rozwój energetyki opierającej się na 
ekologicznych źródłach odnawialnych. Projekt, który obecnie powstaje zakłada, 
że każda rodzina w powiecie przysuskim będzie mogła w zależności od istnie-
jących uwarunkowań technicznych skorzystać z odnawialnego źródła energii. 
Na dzisiaj mogę powiedzieć, że planowane są trzy różne rodzaje domowych 
instalacji, które będą możliwe do montażu u beneficjentów: panele solarne 
do wytwarzania ciepłej wody, pompy ciepła do zasilania domowych instalacji 
co i c.w.u., oraz instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną. 
Warunkiem uczestniczenia w projekcie będzie pokrycie niewielkiej (10-15 % 
wartości) w stosunku do ceny całej instalacji. Zakładamy, że w odróżnieniu 
od projektu internetowego nie będzie ograniczenia socjalnego, a jedynym 
warunkiem uczestnictwa, będzie zamieszkiwanie w powiecie przysuskim. 
Z tego, co mi wiadomo właśnie rozpoczynają się pierwsze spotkania informa-
cyjne w tej sprawie z mieszkańcami. Mamy ogromne nadzieje na pozyskanie 
znaczących środków finansowych na rozwój powiatowej sieci drogi, bo przy-
pominam to będzie nasz stały priorytet na przyszłość. Chcemy również dbać 
o rozwój tzw. kapitału ludzkiego, przede wszystkim przez szkoły i placówki 
oświatowe. Dlatego już dzisiaj powiat zatrudnia Panią ekspert, która będzie 
współpracowała z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, a w przy-
szłości również z innymi zainteresowanymi w dziedzinie przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych i pozyskiwania maksymalnej ilości funduszy na tzw 
projekty miękkie, czyli nieinwestycyjne. Co do całkowitej wielkości budżetu 
– to zakładamy, że będzie on zbliżony kwotowo do realizowanego obecnie. 
z.P.: - dziękuję za rozmowę i życzę, żeby wydatki równały się dochodom.
e.B.: - Dziękuję, jestem przekonana, że tak właśnie będzie, ale również, że budżet 
powiatu na 2016 r. zostawi wyraźny i pozytywny ślad po naszej pracy. 

Jarosław Bednarski

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze Plec - Brudnów

Skarbnik powiatu Ewa Białecka

oStatnie inWeStycje drogoWe zaKończone i odeBrane.
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Program  
ProfilaKtycznych Badań uSg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała w okresie 
od września do października 2015 r. bezpłatne badania USG jamy brzusznej 
i USG tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS. Program badań 
jest realizowany w 90 wybranych miejscowościach województw: lubelskiego, 
mazowieckiego i podlaskiego. Program odbywa się pod honorowym patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Finansowany jest 
z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Badania USG odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 17.00 
w mobilnych gabinetach USG, oznakowanych logotypami MRiRW, KRUS i FS, 
które odpowiednio wcześnie dojeżdżać będą do wyznaczonego harmono-
gramem miejsca. W każdej z miejscowości mobilny gabinet przebywa jeden 
dzień, w czasie którego planowane jest przebadanie około 38 osób. Rejestracja 
na badania prowadzona jest telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 
333, gdzie osoby zainteresowane otrzymują informacje na temat terminów 
badań oraz przygotowania się do nich.

Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mo-
bilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu 
bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu 
tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Po przeprowadzonych bada-
niach każdy otrzymuje wyniki oraz kierunkowe informacje dotyczące dalszego 
postępowania. W powiecie przysuskim badania zostały przeprowadzone 

w Klwowie 28 września. Wytypowanych zostało 38 osób, które wcześniej wy-
pełniły procedurę zgłoszenia. Organizatorzy pragną podziękować P. Jackowi 
Szamborowi – lekarzowi rodzinnemu oraz miejscowej parafii i ks. proboszczowi 
Stanisławowi Pudzianowskiemu za rozpropagowanie informacji o miejscu, 
terminie i charakterze badań. Pracownicy KRUS – u zapewniają, że przy dużym 
zainteresowaniu tą formą diagnostyki medycznej badania mogą być powtórzone 
w późniejszym terminie dla kolejnych podopiecznych KRUS.

Jarosław Bednarski 

aKcja honoroWego  
oddaWania KrWi

W piątek 11 września odbyła się w Zespole Szkół nr 1 Im. Jana Pawła II w Przy-
susze akcja honorowego oddawania krwi. Przystąpiły do niej 73 osoby, jednak 
krew mogły oddać 52 osoby. Wśród nich byli uczniowie klas III, absolwenci oraz 
pracownicy szkoły. Akcje w szkole odbywają się mniej więcej co 3 miesiące. 
Aby oddać krew, trzeba mieć ukończone 18 lat, być zdrowym i ważyć ponad 50 
kg. Jednorazowo oddaje się 450 ml krwi. Wszyscy, którzy uczestniczyli w akcji, 
otrzymali 8 czekolad, coś do picia i batoniki. Jak się okazało, po raz kolejny nie 
brakowało chętnych, którzy poświęcili swój czas i cząstkę siebie, aby nieść 
pomoc innym. Taka postawa jest godna naśladowania.

Magdalena Jasińska

PierWSze SPotKanie  
W SPraWie ProjeKtu

W starostwie powiatowym w Przysusze, z inicjatywy 
kierownika Zbigniewa Kwiatkowskiego doszło do 
spotkania dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
z powiatu przysuskiego, z p. ekspert przygotowującą 
dokumentację do projektów unijnych. Pierwsza tura 
spotkania przeznaczona była dla dyrektorów mło-
dzieżowych ośrodków wychowawczych. Dyrektorzy 
rozmawiali na temat wspólnej realizacji dużego 
projektu wsparcia psychologicznego dla wycho-
wanków i ich rodzin. Projekt może być adresowany 
przede wszystkim do trzech grup potencjalnych 
beneficjentów ostatecznych: do wychowanków 
z rodzin wielodzietnych, rodzin o niskich dochodach 
na osobę, oraz samotnie wychowujących dzieci. Do 1 
października placówki powinny przekazać informacje 
dotyczące liczby wychowanków, którzy potencjalnie 
mogą zostać objęci działaniem projektu. Ponowne 
spotkanie w sprawie budowy projektu zostało za-
planowane w poniedziałek 5 października 2015 r. 
W czasie dyskusji dyrektorzy zwracali uwagę na fakt, 
że podstawowym problemem ograniczającym szanse 

prawidłowej realizacji projektu może być współ-
praca z rodzinami, a najczęściej jej brak wynikający 
z dysfunkcjonalności rodzin i braku zainteresowania 
losami wychowanka z ich strony. Drugi problem, na 
który zwrócono uwagę, to odejście wychowanków 
objętych oddziaływaniem projektu z placówki 
w trakcie jego realizacji, wywołane częstym ostatnio 
odwołaniem przez sąd orzeczenia o umieszczeniu 
wychowanka w placówce. Innym problemem mogą 
być problemy formalne związane z możliwością 
uczestniczenia pracowników 
placówek w projekcie ze względu 
na nowe zapisy prawa pracy. 
Pomimo pojawiających się 
znaków zapytania dyrektorzy 
placówek zgodnie uważają, 
że projekt może być atrakcyj-
ny dla młodzieży i przynieść 
duże korzyści wychowawcze 
dla placówek. Pod znakiem 
zapytania jest tylko możliwość 
uczestniczenia młodzież w reali-
zowanych działaniach. Blokuje 
brak wiadomości, czy grupa 
beneficjentów musi być stała, 
czy można zastępować uczest-

ników w trakcie realizacji projektu. Dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych odbyli swoja turę spotkań po 
godz. 13.00. Obie przysuskie szkoły ponadgimna-
zjalne i szkoła z Lipin mają nadzieję, wspierać swoją 
działalność oświatową pozyskiwanymi środkami 
europejskimi. Stąd też wizyta w starostwie i uczest-
niczenie we wstępnym spotkaniu.

Jarosław Bednarski

38 osób z Klwowa i okolic zostało poddanych badaniom USG

Dyrektorzy MOW rozpoczynają pracę nad pierwszym, wspólnym projektem
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harcerze na SzlaKu
harcerze hufca zhP Przysucha wzięli udział w dniach chorągwi mazo-

wieckiej a także po raz kolejny uczcili pamięć bohaterów w Stefanowie. 
Już w piątek 18 września patrol „Włóczykije”, w skład którego weszli harcerze 
z Przysuchy i Potworowa oraz patrol harcerzy z Borkowic zameldowali się 
w Radomiu. Tam reprezentowali nasz Hufiec na Dniach Chorągwi Mazowieckiej 
uczestnicząc w grach i innych atrakcjach przygotowanych przez tegorocznego 
organizatora imprezy – Hufiec Radom Miasto. Uczestnicy współzawodniczyli 
na 6 trasach: zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej, „Nieprze-
tartego Szlaku” oraz Seniorów i Starszyzny. Odkrywali historie kryjące się pośród 
pozornie zwykłych uliczek Radomia. „Włóczykije” wrócili późnym sobotnim 
wieczorem do HOS-W w Toporni, aby w niedzielny ranek wyruszyć na pieszą 
wędrówkę do Stefanowa. Tam wzięli udział w obchodach 71 rocznicy bitwy 
pod Stefanowem koło Gielniowa i 63 rocznicy pacyfikacji tej wsi. Delegacja 
zapaliła znicz przy tablicy upamiętniającej bohaterską walkę naszych rodaków. 
Wszyscy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, zmęczeni po pieszej 
wędrówce wrócili do domów.

Opracowała: pwd. Monika Żółcińska ZPIH

 

Xi zjazd  
aBSolWentóW  

i WychoWanKóW  
SzKół liPińSKich  

- 26 Września 2015r.

Zarząd Koła Absolwentów zorganizował XI Zjazd 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Lipińskich, który 
odbył się dnia 26 września 2015r. w Lipinach. Zjazd 
zainicjował 75-lecie powstania Szkoły w Lipinach. 
Zaproszenie do uczestnictwa zostało skierowane do 
wszystkich osób związanych ze Szkołą w przeszłości 
i obecnie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom: 
obiad, ognisko, oraz bal z orkiestrą. Chętni mogli 
również zarezerwować nocleg. Program XI Zjazdu 
Absolwentów Szkół Lipińskich wyglądał następująco: 
o godz. 1100 – msza św. zainaugurowała zjazd. O 1200 

został odegrany hymn państwowy i wciągnięto 
flagę państwową na maszt. Następnie zebrani mieli 
możliwość podziwiać znakomicie przygotowany 
i perfekcyjnie zaprezentowany przez kadetów pokaz 
musztry paradnej, który wzbudził duże zainteresowanie 
zebranych gości i obecnej publiczności. Ze względu 
na psującą się pogodę uczestnicy zjazdu przeszli do 
szkoły, gdzie już pod dachem miało miejsce oficjalne 
otwarcie XI Zjazdu Absolwentów. W tej części zebrani 
w szkole goście mieli okazję wysłuchać wystąpień 
Stanisława Bartosa – patronującego działaniom Koła 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Lipińskich, 
Dyrektora Szkoły Mirosława Mijała i Starosty Przysu-
skiego Mariana Niemirskiego, który między innymi 

powiedział: „Witam serdecznie Szanownych Gości 
na XI Zjeździe Absolwentów Szkół Lipińskich. Jedną 
z wyjątkowych cech właściwych tej szkole jest bardzo 
silny związek absolwentów ze szkołą. Mimo, iż powiat 
przysuski jest bogaty w placówki oświatowe, które 
kształcą setki absolwentów rocznie, tylko byli uczniowie 
Lipin spotykają się cyklicznie, co pięć lat, a nie tylko 
z okazji wielkich rocznic. Świadczy to w mojej ocenie 
o bardzo silnej więzi Państwa Absolwentów ze szkołą, 
która powstała z marzenia jej założycielki, po to, żeby 
urzeczywistniały się marzenia uczniów i absolwentów... 
Proszę wszystkich Państwa o wsparcie w budowaniu 
jak najlepszej, opartej na prawdzie opinii o tej szkole. 
Bez budowania dobrego przekazu o tym, jak szkoła 
dzisiaj funkcjonuje i jakie ma dzisiaj przewagi trudno 
będzie ją w przyszłości utrzymać. Sądzę, że przyszłość 
Lipin jest naszą wspólną, wszystkich tu obecnych troską 
i o promocję szkoły w swoich miejscach zamieszkania 
wszystkich Państwa bardzo proszę.” Po zakończeniu 
części oficjalnej o 1400 rozpoczął się obiad i uczest-
nicy mieli czas na rozmowy i wspomnienia. O 2000 

rozpoczął się Bal Absolwenta, który trwał prawie 
do białego rana. 

Jarosław Bednarski

Wyróżnienie dla StaroSty
Podczas tegorocznych uroczystości w Stefanowie, Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej przyznał wybranej, niewielkiej grupie osób zaangażowanych 
w kultywowanie pamięci o wydarzeniach związanych z bohaterami lokalnej 
historii medale pamiątkowe Akcji Burza. Wśród wyróżnionych znaleźli się między 
innymi: Marek Jurek – eurodeputowany, były marszałek sejmu, ks. Kazimierz 
Okrutny, starosta Marian Niemirski, wójt Marian Kmieciak, wójt Władysław 
Czarnecki oraz Andrzej Kosztowniak – były prezydent Radomia. Czuję się 
bardzo wyróżniony tym medalem, chociaż nie mam poczucia robienia czegoś 
niezwykłego. Niezwykli byli Ci, których patriotyczne dzieło życia upamiętnia ten 
medal. Ja tylko staram się o nich pamiętać, uczyć się oraz nie dopuścić do tego, 
aby pamięć o nich zaginęła. Za wyróżnienie bardzo dziękuję, to była dla mnie 
wyjątkowo podniosła chwila – mówi starosta Marian Niemirski.

J.B.

Absolwenci składają kwiaty w hołdzie dla założycielki i 
patronki szkoły dr Heleny Spoczyłskiej

Starosta witając gości prosił o stałe wsparcie dla Lipin

Goście z uwagą obserwują mistrzostwo kadetów

Absolwenci jak zwykle nie zawiedli
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i feStiWal orKieStr 
dętych W PrzySuSze

20 września 2015 r. z inicjatywy p. Waldema-
ra Cichawy odbył się I Festiwal Orkiestr Dętych 
w Przysusze. Honorowy patronat nad festiwalem 
objął Starosta Przysuski zapewniając jednocześnie 
niezbędne do przeprowadzenia imprezy zaplecze 
finansowe. Organizatorzy mogli liczyć na nieza-
wodną w takich okazjach pomoc Zespołu Szkół Nr 
2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, który zapewnił 
muzykom ucztę cielesną w podziękowaniu za ucztę 
duchową, jaką oni sprawili publiczności. Festiwal 
składał się z trzech elementów. Pierwszym był udział 
orkiestr w uroczystościach kościelnych, gdzie muzycy 
zapewniali oprawę odprawianych mszy świętych 
w kościołach w Przysusze, Skrzyńsku i Borkowicach 
oraz w czasie mszy polowej w Stefanowie. Następnie 
Zespoły przemaszerowały ulicami Przysuchy z Placu 
Kolberga, przez ulicę Warszawską do parku miejskiego, 
gdzie w muszli koncertowej i bezpośrednio na placu 
przed muszla odbyła się zasadnicza część festiwalu. 
Imprezę z dużą swadą i dowcipem prowadzili Wal-
demar Cichawa i udanie debiutująca w tej roli Marta 
Zbrowska. Otwarcia imprezy dokonał starosta Marian 
Niemirski, który dziękował zespołom za przybycie 
do Przysuchy i wyraził nadzieję, że festiwal na stałe 
zagości w kalendarzu imprez kulturalnych organizo-
wanych przez powiat. Później parkiem zawładnęła 
już wyłącznie muzyka i muzycy. Koncert rozpoczął 
się od wspólnego wykonania przez wszystkie 5 
orkiestr dwóch utworów prowadzonych przez 
kapelmistrza Orkiestry Wojskowej z Radomia i tam-
burmajorkę z Warki. W następnej kolejności zaczęły 
się występy zespołów uczestniczących w festiwalu. 
Każdy z zespołów prezentował się w dwóch progra-

mach – koncertowym na scenie 
muszli koncertowej i w pokazie 
musztry paradnej wykonywanej 
na proscenium. Organizatorzy 
postanowili nie przydzielać miejsc 
zespołom uczestniczącym, ale 
muzycy i tak rywalizowali o serca 
i sympatię publiczności. Każdy 
zespół uczestniczący w festiwalu 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
i plakietkę, którą wręczali: Sta-
rosta Marian Niemirski,Skarbnik 
Ewa Białecka, Członek Zarządu 
Powiatu Waldemar Cichawa, 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry Małgorzata 
Bednarska. Festiwal zakończył 
się wspólnym występem orkiestr 
z Przysuchy i Warki. Publiczność 
zgromadzona, pomimo chłodu, 
w liczbie ok. 500 osób przyjęła 
muzyków entuzjastycznie wywo-
łując na zakończenie zespoły do 
bisów. Na zakończenie Waldemar 
Cichawa zaprosił wszystkich na II 
festiwal za rok. W pierwszej edycji 
wystąpiły zespoły: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Potworowa, 
Miejska Orkiestra Dęta „Moderato” 
z Warki, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Stara Błotnica”, Orkiestra 
Wojskowa z Radomia oraz go-
spodarz festiwalu – Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „VOX 
CORDIUM” z Przysuchy.

Jarosław Bednarski

aKcja  
„jaBłKo – cytryna” 

na drodze Woje-
WódzKiej W - 728

03.09 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
przysuskiej komendy przeprowadzili działania „Jabłko 
– cytryna”, w której uczestniczyli uczniowie z klas I - III 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach. Poli-
cjanci wraz dziećmi na drodze wojewódzkiej W – 728 
zatrzymywali wybrane pojazdy. Kierowców jadących 
z prawidłową prędkością i przestrzegających zasad 
ruchu drogowego nagradzały jabłkiem. Pozostali 

kierowcy otrzymywali sok z cytryny, który musieli 
wypić na oczach dzieci. Dzieci zwracały kierującym 
uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogo-
wego i właściwe zachowanie się na drodze w rejonie 
szkół i przejść dla pieszych. W przypadku zachowania 
zgodnego z prawem dzieci dziękowały kierowcom za 
bezpieczną jazdę i życzyły szerokiej drogi. Podczas 
prowadzonych działań wręczyły kierującym 6 jabłek 
oraz poczęstowały sokiem z cytryny 1 osobę kierującą 
pojazdem i 1 pieszego. Z dużym zainteresowaniem 
uczniowie obserwowali pracę funkcjonariuszy. 
Sami kierujący zaskoczeni nietypową kontrolą 
z uśmiechem na twarzy przyjmowali werdykt dzieci, 
nawet jeśli musieli zjeść cytrynę. Mamy nadzieję, iż 
akcja zmobilizowała kierowców do rozsądnej jazdy, 
zwłaszcza w rejonie szkół.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

śWięto ziemniaKa

26 września 2015 r. w gminie Gielniów odbyło się 
organizowane po raz pierwszy Święto Ziemniaka. 
Pomysł przygotowania festynu narodził się w sto-
warzyszeniu kobiet „Rozwadzianki” z Rozwad. Dzięki 
pomocy uzyskanej w urzędzie Gminy Gielniów i od 
Wójta Gminy Władysława Czarneckiego organizatorki 
przygotowały całkiem bogaty program. Festyn rozpo-
czął się od wystąpień oficjalnych. Przemawiał obecny 
z mieszkańcami Wójt Gminy Władysław Czarnecki, 
który dziękował Paniom za zaangażowanie i przygo-
towanie festynu, ale wyraził również ubolewanie, że 
nie wszyscy samorządowcy z terenu gminy, którzy 
mogli by być na święcie razem z ludźmi znaleźli czas, 
aby dzielić wspólnie radość z zebranych płodów ziemi. 

Wyraził nadzieję, że następnym razem więcej osób 
się zaangażuje w nadanie należytej oprawy uroczy-
stościom. Organizację festynu wspierał również 
powiat przysuski reprezentowany przez obecną 
na miejscu skarbnik powiatu Ewę Białecką oraz 
gmina Klwów reprezentowana przez wójta Piotra 
Papisa. Po wystąpieniu Władysławą Czarneckiego 
życzenia udanej zabawy złożyli uczestnikom 
wymienieni goście. I to były ostatnie oficjalne 
akcenty ludowego święta. Następnie rozpoczęły 
się występy artystyczne, i prezentacje. Bardzo 
ważnym punktem była również możliwość 
spróbowania przygotowanych specjalnie na tą 
okazję przysmaków ziemniaczanych autorstwa 
miejscowych mistrzyń kuchni. Uczestnicy festynu 
znakomicie się bawili przy dźwiękach popularnej 
muzyki tanecznej. Festyn był doskonałą okazją 

do spotkania i zacieśniania więzi społecznych w ob-
rębie własnej gminy. 

Część festiwalą w parku miejskim zainaugurował‚ koncert połączonych 5 orkiestr 
dętych

Festiwal był okazją spotkania się lokalnych elit
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WyStaWa W muzeum 
Od 25 września do 31 grudnia 2015 można w Muzeum im. Oskara 

Kolberga w Przysusze obejrzeć wystawę poświęconą 40 – letniej historii 
nagrody im. Oskara Kolberga. Wystawę zainaugurowało spotkanie 
w muzeum w dniu 25 września. W obecności przedstawicieli: władz 
samorządowych powiatu w osobie Członka Zarządu Powiatu p. Jana 
Gawrysia, wójta gminy Potworów – Marka Klimka, Sekretarza Gminy  
i Miasta Stanisława Wiaderka, dyrektorów instytucji kultury i placówek 
oświatowych oraz ok. 50 mieszkańców p. Dyrektor Muzeum i Komisarz 
Wystawy - Katarzyna Markiewicz dokonała uroczystego otwarcia 
wystawy. Gości witali laureaci nagrody im. Oskara Kolberga grający 
na skrzypcach Piotr Gaca i towarzysząca mu wokalnie Maria Siwiec. 
Zwiedzanie wystawy poprzedził miły moment wręczenia kwiatów 
przez p. Marka Klimka – Wójta Potworowa p. Marii Siwiec. Następnie 
obecni zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy obrazującej 40 – letnią 
historię nagrody. Pomysł jej powstania sięga północy Mazowsza i roku 
1973, kiedy to grupa dziennikarzy płockiego miesięcznika „Barwy” 
rozpoczęła popularyzowanie pomysłu wręczania nagród najbardziej 
zasłużonym twórcom ludowym. Największym propagatorem tej idei 
był redaktor Juliusz Głowacki. Na początku nagroda miała charakter 
regionalny, ale już od 1974 r. stała się nagrodą ogólnopolską. Został 
powołany komitet honorowy nagrody przy pełnym wsparciu władz, 
środowisk twórczych, akademickich i ludzi kultury. Nagroda miała 
postać medalu według projektu Anny Jarnuszkiewicz, dyplomu  
i gratyfikacji pieniężnych. Pierwszym Przewodniczącym Jury Nagrody 
był Aleksander Jackowski. Więcej można się dowiedzieć odwiedzając 
wystawę do czego serdecznie Państwa namawiam.

Jarosław Bednarski

PcK W PrzySuSze

22 września b.r Zarząd PCK przeprowadził 
konferencję nauczycieli – opiekunów Szkolnych 
Kół PCK Powiatu Przysuskiego i Gminy Nowe 
Miasto. Głównym tematem była problematyka 
negatywnego zjawiska związanego z zażywaniem 
przez młodzież i dzieci nowych rodzajów narko-
tyków tzw. dopalaczy. Konstruktywny wykład 
dotyczący problemu, przeprowadziła Barbara 
Kwiecień-Jakubczyk z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Przysusze. Swoje spostrzeżenia 
związane z czynnościami służbowymi prowa-
dzonymi w sprawach nieletnich, przedstawili 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 

w Przysusze: asp. szt. Olgierd Zioło i st. asp. 
Józef Seta. Podczas dyskusji najwięcej czasu 
poświęcono profilaktyce w rodzinach i szko-
łach, które powinny ze sobą współpracować. 
Także prawo winno być precyzyjne, nadążać 
za zmianami, by skutecznie ścigać handlarzy 
dopalaczy. To niektóre z wniosków. W sprawach 
organizacyjnych PCK, rozstrzygnięto konkursy: 
plastyczny i literacki. Prezes Oddziału Franci-
szek Filipczak przekazał upominki książkowe 
i dyplomy dla laureatów. Książki ufundował 
Przewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego Pan 
Krzysztof Wochniak oraz Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha Pan Adam Pałgan. 
Prezes Franciszek Filipczak wręczając dyplomy , 
podziękował wszystkim nauczycielom za pracę 

z młodzieżą czerwonokrzyską. Konferencję 
przeprowadzono korzystając z gościnności 
Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Przysusze oraz 
wsparciu Pani Agnieszki Cieluch. 

Franciszek Filipczak

SuKceSy ucznióW 
zeSPołu SzKół nr 1 

im. jana PaWła ii
W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół 

nr 1 im. Jana Pawła II do egzaminu matural-
nego przystąpiło 167 absolwentów liceum 
ogólnokształcącego. Zdawalność egzaminu 
ukształtowała się na poziomie 98 %. Natomiast 
w sesji poprawkowej w tym typie szkoły war-
tość tego wskaźnika wyniosła 100%. Wśród 
absolwentów technikum informatycznego 
wynik ten kształtował się na poziomie blisko 
93%. Średnie wyniki procentowe z przed-

miotów obowiązkowych dla absolwentów 
przystępujących do egzaminu w nowej formule 
kształtowały się na bardzo dobrym poziomie. 
Dzięki temu szkoła plasuje się wśród wiodą-
cych placówek ogólnokształcących regionu. 
Absolwent klasy liceum ogólnokształcącego 
o profilu matematyczno – fizycznym Kamil 
Tomczyk został finalistą projektu „Matura na 
100%” realizowanego przez Fundację Zawsze 
Warto w porozumieniu z Dyrektorem CKE. 
W czerwcu br. w szkole został też przeprowa-
dzony egzamin zawodowy w nowej formule dla 
uczniów klasy II technikum informatycznego 
z kwalifikacji E12. Montaż i eksploatacja kom-
puterów osobistych i urządzeń peryferyjnych. 
Do egzaminu przystąpiło 22 osoby. Wszyscy 

uczniowie go zdali, a 8 z nich uzyskało 100% 
zdawalności zarówno z teoretycznej, jak i prak-
tycznej części egzaminu.

Marta Płuciennik

Artyści ludowi witali gości przybywających do muzeum

Goście honorowi wystawy

Kamil Tomczyk - finalista projektu Matura na 100%
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BoiSKo W SmagoWie 
otWarte!

dnia 23 sierpnia 2015 roku w miejscowości 
Smagów zostało  oddane do użytku boisko 
wielofunkcyjne wraz z siłownią plenerową 
dla dorosłych. 

Uroczystego otwarcia dokonał  Wójt Gminy 
Borkowice Robert Fidos wraz z radną Martą 
Dumin. Na nowo otwartym boisku odbył się 
pierwszy mecz entuzjastów piłki nożnej oraz 
pierwsze ćwiczenia na plenerowej siłowni, która 
ma służyć nie tylko mieszkańcom Smagowa 
ale i całej naszej gminie. Przybyli goście mogli 
poczęstować się potrawami przygotowanymi 
przez Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ze 
Smagowa oraz mieszkańców. Nie lada atrakcją 
był tort w kształcie boiska z bramkami oraz 
piłką. Miłą niespodzianką był występ pań 
z Klwowa - Babskiej Rzeczypospolitej oraz 
dzieci ze Smagowa.  Wartość tej inwestycji to 
kwota 309 199,00 zł dofinansowana w 70% 
z Ministerstwa Sportu  i Turystyki.

ośWiata Po WaKacjach
W roku szkolnym 2015-2016 do szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Borkowice będzie uczęszczało 
523 uczniów. W porównaniu do roku poprzedniego liczba uczniów, 
na których gmina otrzymuje subwencję oświatową wzrosła o 17. 
W szkołach podstawowych w Borkowicach i Rzucowie uczy się 220 
uczniów. W gimnazjach w Rzucowie i Borkowicach oraz oddziale 
przedszkolnym w Borkowicach jest łącznie 72 dzieci. W Ruszkowicach 
piąty rok funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga, 
w której w tym roku szkolnym będzie się uczyło 102 uczniów. Wszystkie 
wymienione placówki zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkol-
nego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny. 

W okresie wakacyjnym w Rzucowie w dwóch salach lekcyjnych zostały 
wymienione lampy oświetleniowe a w łazienkach i kuchni kanalizacja. 
W Borkowicach odnowiono podłogi w dwóch salach i na korytarzu 
na piętrze. W obydwu szkołach zmodernizowane zostały kuchnie, do 
których zakupiono elektryczne kotły warzelne i taborety gazowe. Na 
zakup tego sprzętu zostały pozyskane środki z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w wysokości 14 000 zł. Zakupiono również meble dla klas 
młodszych. W szkole muzycznej zaadoptowano jedną salę na gabinet 
dyrektora i archiwum szkolne oraz wyremontowano łazienkę dla 
personelu. W okresie letnim została wykonana termomodernizacja 
budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie. Do ZSO w Bor-
kowicach i ZSO w Rzucowie łącznie dowożonych jest 301 uczniów.
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14 września społeczność parafii Borkowice 
spotkała się na cmentarzu przy odnowio-
nym nagrobku powstańca styczniowego 
antoniego gaszyny. W tym modlitewnym 
spotkaniu wzięli udział licznie przybyli na 
odpust w parafii Borkowice księża z dekanatu 
przysuskiego. Sylwetkę powstańca Antoniego 
Gaszyny przedstawił Wójt Robert Fidos. Asystę 
honorową pełnili harcerze z Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater. Utwór ,, 
Cisza” zagrał na trąbce Dawid Cichawa. Dzięki 

zbiórce zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowi-
ce w latach poprzednich udało się odnowić 
nagrobki ks. Jana Wiśniewskiego, ks. Hiero-
nima Cieślakowskiego i ks. Mieczysława Ośki. 
W kwestę organizowaną w dniach 1-2 listopada 
2014 r. włączyli się członkowie stowarzyszenia, 
harcerze, strażacy, pracownicy UG, biblioteki, 
GOK-u oraz ministranci. Na odnowienie na-
grobka Antoniego Gaszyny udało się zebrać 
kwotę 3 795,14 zł. Akcję wspiera finansowo 
i duchowo proboszcz parafii Borkowice ks. 
Marek Lurzyński. Antoni Gaszyna (1844-1934) 
mieszkaniec Wymysłowa ( Kawy) w czasie po-
wstania styczniowego walczył w oddziale Jana 
Rudowskiego i Mieczysława Szamejta. Brał udział 
w bitwach pod Sulejowem, Stefankowem, Po-
tworowem i Wirem, gdzie został ranny w prawą 
rękę. Dzięki staraniom ks. Jana Wiśniewskiego 
Antoni Gaszyna został wpisany w niepodległej 

Polsce do Imiennego Wykazu Weteranów 
Narodowych, co zapewniło mu dożywotnią 
pensję weterana oraz stopień podporucznika 
Wojsk Polskich. W 1933 r. Antoni Gaszyna za 
bezpośredni udział w powstaniu styczniowym, 
został odznaczony Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami. Pogrzeb powstańca w 1934 roku 
był patriotyczną manifestacją i wzięło w nim 
udział kilka tysięcy ludzi. Na mogile weterana 
położono kamienną płytę nagrobną, którą 
ufundował ks. Jan Wiśniewski. Kolejna kwe-
sta na cmentarzu w Borkowicach odbędzie 
się w dniach 31 października i 1 listopada 
2015 roku. Celem zbiórki będzie odnowienie 
nagrobka proboszczów parafii Borkowice ks. 
Ignacego Cielenkiewicza - proboszcza w latach 
1855-1864 i ks. Antoniego Gołębiowskiego - 
proboszcza w latach 1864-1908.

Antoni Gaszyna 

odnoWiony nagroBeK PoWStańca
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Początek roku szkolnego
1 września wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielinach rozpoczęli nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w kościele parafialnym w Bielinach. Następnie cała społeczność 
szkolna została powitana przez panią dyrektor Elżbietę Raczyńską 
i Przewodniczącego Rady Gminy Gielniów pana Radosława Stachec-
kiego. Uczczono również 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Uczniowie z uśmiechem na twarzach udali się do sal lekcyjnych na 
pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami klas. 

Sprzątanie świata
17 września 2015 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielinach brali w akcji „ Sprzątanie świata”. Razem z nauczycielami 
dzieci sprzątały teren wokół szkoły i pobliskie miejscowości. 

Grupy Śwarne Dziołchy powstała 
na terenie Gminy Gielniów. Jesteśmy 
beneficjentami konkursu gran-
towego FIO Mazowsze Lokalnie. 
W ramach nagrodzonego projektu 
„Nowe szaty kultury ludowej”, 
zorganizowane zostały warsztaty 
z zakresu ludowego wzornictwa 
oraz dekoracji. W programie między 
innymi: haft krzyżykowy, ekodruk, 
tworzenie ozdób z filcu, kwiaty 
i dekoracje z krepiny oraz pająki 
ludowe. Warsztaty rozpoczęły 
się w 21sierpnia i potrwają do 2 
października. Zajęcia odbywać 
się będą w piątki o godzinie 18 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gielniowie. Projekt zakończy 
uroczyste podsumowanie na 
którym odbędzie się wystawa 
prac uczestników. 

Joanna Gołąb

Wydarzenia W PuBlicznej SzKole PodStaWoWej W Bielinach.

śWarne dziołchy W gielnioWie.
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Pamięć o StefanoWie
 Leśna polana 

na Stefanowie 
jest miejscem 
niezwykłym. To 
tutaj od kilku już 
lat spotykają się 
pokolenia, by 
pamięć o tych, 
którzy walczyli 
w obronie naszej 
Ojczyzny wciąż 
była żywą lekcją 
historii. Z inicjaty-
wy wójta gminy 
Gielniów Włady-
sława Czarneckie-
go, ten zapomnia-
ny i opuszczony 
zakątek w Lasach 

Przysuskich ożył i przemawia do nas swą bolesną przeszłością. 
Coroczne uroczystości patriotyczno- religijne w tym miejscu, 
upamiętniają walki, jakie w okolicy Stefanowi stoczyły w 1944 
roku oddziały Armii Krajowej. Za ten bohaterski czyn polskich 
żołnierzy – patriotów, ukarana została niewinna ludność oko-
licznych miejscowości. Po wojnie, mieszkańcy Stefanowi i Bud 
musieli opuścić swe domostwa, szukając dla swych rodzin 
nowego miejsca do życia i pracy. Tegoroczne uroczystość na 
Stefanowie odbyły się 20 września. Podobnie jak w latach ubie-
głych zgromadziła ona tłumy ludzi. Licznie przybyli zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy okolicznych wiosek. W sposób szczególny 
witani byli ci, którzy przed laty, w tym miejscu narażali własne 
życie walcząc z okupantem. Za ich bohaterstwo, za umiłowa-
nie wartości najważniejszych, odbierali oni zasłużone honory 
i podziękowania. To do nich – żołnierzy 25 i 72 p.p. Armii Kra-
jowej kierowane były słowa szacunku, uznania i wdzięczności 
za ofiarę krwi składaną w czasie II wojny światowej na ołtarzu 
cierpiącej Ojczyzny. Szczególnie ciepło i wzruszająco brzmiały 
słowa dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Gielniowie, które w swym występie przygotowanym na tę 
uroczystość zapewniały: „ My uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gielniowie, z dumą nosimy imię Armii Krajowej. Nasza stała 
obecność na uroczystościach patriotyczno – religijnych w tym 
miejscu, jest dla nas niezwykłą lekcją historii i dowodem naszego 
patriotyzmu”. Duch patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny był 
również treścią przewodnią Mszy św. Odprawianej tego dnia na 
Stefanowie. Wspólna modlitwa za żołnierzy Armii Krajowej, za 
ich poległych kolegów, za pomyślną przyszłość naszej Ojczy-
zny, odbijała się głośnym echem wśród otaczających polanę 
lasów. Oby pamięć o tych, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę, 
tu, w pobliskim Stefanowie i na wszystkich frontach II wojny 
światowej, wciąż żyła w naszym narodzie i była wspólnym 
głosem wołającym o pokój na świecie. 

E. Chylak
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W niedzielę 6 września b.r. na Jasnej Górze 
w Częstochowie odbyły się kolejne Dożynki 
Rolnicze. Współgospodarzem dożynek była 
Diecezja Radomska. W uroczystości uczestniczyła 
126-osobowa delegacja rolników i mieszkańców 
gminy Odrzywół. Uroczystej mszy świętej prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ordynariusz naszej 
diecezji ks. bp Henryk Tomasik. Starostami byli 
rolnicy z ziemi opoczyńskiej z parafii Libiszów. 
W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP 
Pan Andrzej Duda, przyjęty entuzjastycznie 
przez uczestników.

ogólnoPolSKie dożynKi na jaSnej górze
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noWy Plac zaBaW

W Cetniu został wybudowany przez gminę , kolejny już plac zabaw dla dzieci. Powstał na wiejskim placu. Budowę takiego placu postulowali 
mieszkańcy tej miejscowości, przeznaczając na ten cel wiejski fundusz sołecki.

Podczas uroczystości w Stefanowie Wójt 
Gminy Odrzywół Marian Kmieciak został wy-
różniony przez Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Pamiątkową Odznaką „Akcji 
Burza”. Odznaka ta została ustanowiona przez 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na 
uchodźstwie gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go i jest wręczana osobom o szczególnych 
zasługach dla kultywowania patriotyzmu 
i krzewienia wartości patriotycznych. Odznaka 
jest dla mnie dużym zaskoczeniem i wielkim 
wyróżnieniem – mówi nagrodzony. Traktuję ją 
jako ukoronowanie moich i moich współpra-
cowników wieloletnich starań o zachowanie 
i wzmacnianie czynnika patriotycznego dla 
przyszłych pokoleń. Dlatego też ta odznaka 
jest moja wyłącznie symbolicznie. Dedykuję 
ją wszystkim pracownikom i mieszkańcom 
gminy Odrzywół, z którymi przemierzaliśmy 
katyńskie ścieżki, z którymi płakaliśmy wspól-
nie na mogiłach pomordowanych rodaków, 
z którymi czciliśmy ofiary komunistycznych 
represji, z którymi oddawaliśmy hołd poległym 
w katastrofie smoleńskiej, ale z którymi rów-
nież odwiedzaliśmy sanktuaria w Polsce i poza 
jej granicami, którzy organizowali wysyłkę 
i transport niezbędnej pomocy dla naszych 
rodaków na Litwie. Ale przede wszystkim 
dla tych, którzy swoją patriotyczną postawą 
w czasie każdych wyborów potrafią postawić 
na bezpieczny i systematyczny rozwój naszej 
małej ojczyzny, rozwój który opiera się o pracę 
i uczciwość i poświęcenie dla wspólnej, dobrej 
przyszłości – mówi Marian Kmieciak.

Redakcja „Ziemi Przysuskiej” gratuluje Panu 
Wójtowi i życzy wielu równie miłych chwil 
zaskoczenia w przyszłości. 

Wyróżnienie dla Wójta mariana KmieciaKa.
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SPotKanie KonSultacyjne  
StoWarzySzenia lgd 

 „WSzyScy razem” 
W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania oraz możli-

wością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych, lokalna grupa 
działania „Wszyscy razem” przeprowadziła w środę, 2 września 2015 r. 
w sali konferencyjnej gminnego ośrodka Kultury w Potworowie spotkanie 
konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej lokalnej Strategii rozwoju.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik Biura LGD „Wszyscy Razem” Pani Agnieszka 
Listkiewicz szczegółowo omawiając podstawowe założenia i rodzaje działań 
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie realizowana 
na obszarze gmin: Potworów, Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów, Nowe 
Miasto, Mogielnica, Błędów, Belsk Duży i Pniewy w ramach wspólnotowej 
inicjatywy LEADER.

Ważnym elementem stowarzyszeniowego konsylium, w którym udział wzięli 
przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego 
było ustalenie wewnętrznych procedur Lokalnej Grupy Działania, kryteriów 
wyboru projektów oraz działań służących monitorowaniu postępów realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju.

Po uzyskaniu podstawowych informacji na temat obszarów wsparcia i zasad 
uzyskiwania pomocy, uczestnicy spotkania przystąpili do opracowania koń-
czącej środowe konsultacje analizy SWOT, określając potrzeby i oczekiwania, 
słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, a przede wszystkim priorytetowe 
kierunki rozwoju gminy Potworów.

Dariusz Duda

już po raz kolejny w trzeci weekend września uczniowie PSP 
w Potworowie spotkali się, żeby zrobić coś dobrego dla ziemi. 

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja 
Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii 
zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu 
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie. Do tego potrzebna nam jest wiedza i chęć współuczest-
niczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

Dlatego MY UCZNIOWIE BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAMY!
Dzięki współpracy szkoły z Urzędem Gminy możliwe było sprawne 

przeprowadzenie zbiórki odpadów pozostawionych na głównych 
ulicach naszej miejscowości. Uczniowie pod opieką wychowawców 
i nauczycieli wyruszyli w teren by posprzątać nasz „mały świat”.

Wyjście w teren poprzedzone było krótkim apelem przygotowanym 
przez uczniów należących do Klubu Naszej Ziemi, którego opiekunem 
jest p. Joanna Mikulska. W czasie apelu klubowicze, jak zawsze prosili 
nie tylko o przyłączenie się do akcji sprzątania, ale w pierwszej kolej-
ności - o nieśmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono! 

Joanna Mikulska

„SPrzątanie śWiata” W PotWoroWie

Spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia LGD Wszyscy Razem
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aKcja „SPrzątanie śWiata”  
W PuBlicznej SzKole  

PodStaWoWej W Wirze
„Sprzątanie świata” to 

święto obchodzone, za-
zwyczaj w trzeci weekend 
września. W tym roku pod 
hasłem: „Wyprawa – popra-
wa”. fundacja nasza ziemia 
promuje działania, dzięki 
którym zmniejsza się nasz 
negatywny wpływ na śro-
dowisko. W Polsce już 22 
raz angażuje ludzi, którym 
nie jest obojętny wygląd 
naszego otoczenia.

Akcja ta na stałe weszła do 
kalendarza pracy naszej szkoły 
i cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci i nauczycieli. 
Corocznie bierzemy udział 

w zbiórce śmieci, ponieważ chcemy żyć w estetycznym środowisku.
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku szkolnym, przyłączyliśmy się do 

tego największego w Polsce ekologicznego przedsięwzięcia. W piątek, 
18 września, na krótko zebraliśmy się na apelu, aby przydzielić zadania. 
Zwróciliśmy także uwagę na bezpieczeństwo w czasie sprzątania, 
a następnie zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawice wyruszyliśmy 
w różne strony wsi. Wyczyściliśmy z odpadów przydrożne rowy i te-
ren wokół szkoły. Na korytarzu szkolnym zredagowana została także 
gazetka informacyjna, przedstawiająca historię i główne założenia 
tej kampanii.

Kolejny roK harcerSKi,  
Kolejne WyzWania

1 września rozpoczął się kolejny rok harcerski dla 9 i 18 dh 
z Potworowa. ubiegły zakończyliśmy na obozie harcerskim w Sia-
moszycach, gdzie wszyscy sprawdzaliśmy w praktyce zdobytą 
wiedzę i umiejętności. W ubiegłym roku harcerskim na zbiórki 
9 dh uczęszczały również dzieci z klas 1-3 - zuchy. od września 
będą należały do Próbnej gromady zuchowej, którą na harcerski 
szlak wprowadzi nowa drużynowa. 

Nasze harcerki reprezentowały nas 18 i 19 września, podczas Dni 
Chorągwi Mazowieckiej w Radomiu, gdzie dh. Natalia Żółcińska otrzy-
mała z rąk swojej drużynowej granatowy sznur i została mianowana 
przez komendanta hufca drużynową naszych zuchów – gratulujemy 
i życzymy sukcesów.

Z Radomia harcerki udały się późnym sobotnim wieczorem do 
HOS-W w Toporni, skąd w niedzielny ranek wyruszyły na pieszą wę-
drówkę do Stefanowa. Tam razem z innymi harcerzami i instruktorami 
hufca wzięły udział w obchodach 71 rocznicy bitwy pod Stefanowem 
63 rocznicy pacyfikacji tej wsi. 

Już wkrótce, bo podczas biwaku w pierwszy weekend października 
spotkamy się z naszymi przyjaciółmi z innych drużyn na Harcerskim 
Starcie w Toporni.

pwd. Monika Żółcińska
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Pamiętna leKcja hiStorii 
30 Sierpnia w Domu Kultury w Przysusze z inicjatywy dwóch miesz-

kańców gminy Rusinów - Artura Jędrzejczaka z Zychorzyna i Krzysztofa 
Lechowskiego z Nieznamierowic odbyło się spotkanie z Leszkiem 
Żebrowskim - jednym z najskuteczniejszych w kraju weryfikatorów 
w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wstę-
pem do wykładu historyka była projekcja koncertu „Podziemna Armia 
Powraca” poświęconego tematyce Żołnierzy Wyklętych. Odsłuchać 
było można między innymi takie nagrania jak „Ostatnie słowo księdza 
Gurgacza” czy „Rozmowa z katem”. W ramach promocji spotkania 
grupa młodzieży z Nieznamierowic pod przewodnictwem Krzysztofa 
Lechowskiego przez 2 tygodnie w różnych miejscowościach powiatu 
przysuskiego i opoczyńskiego organizowała projekcje nagrania tegoż 
koncertu. W gminie Rusinów projekcje odbyły się w Gałkach, Brogo-
wie, Nieznamierowicach oraz Rusinowie wzbudzając zainteresowanie 
głównie wśród młodych ludzi. Młodzież, która niejednokrotnie pierwszy 
raz spotkała się z tematem Żołnierzy Wyklętych chętnie podejmowała 
dyskusje na temat II wojny i losów powojennej Polski.

SPortoWa reWolucja
Grupa Aktywnych Liderek Nieznamierowic w dniu 19 lipca 2015 r. 

zorganizowała po raz pierwszy, ale mamy nadzieje, że nie ostatni, spływ 
kajakowy rzeką Drzewiczką, który został sfinansowany ze środków 
FIO – Mazowsze Lokalnie w ramach projektu „Sportowa Rewolucja”. 
Celem imprezy była promocja turystyki kajakowej jako aktywnej 
formy wypoczynku, integracja uczestników i przede wszystkim pro-
mowanie walorów turystycznych rzeki Drzewiczki . Trasa spływu, tj. 
od Drzewicy do Nieznamierowic, liczyła ok. 10 km. Na starcie stanęła 
grupa 40 kajakarzy - amatorów. Po dokonaniu niezbędnych formal-
ności i krótkim instruktarzu zorganizowano 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 uro-
czyste podsumowanie i poczęstunek w ośrodku „Nad Drzewiczką” 
w Nieznamierowicach. Spływ kajakowy nie był jedyną imprezą realizo-
waną w ramach projektu „Sportowa Rewolucja”. Nie mniej atrakcyjny 
był dzień sportów plażowych, jak również biegi przełajowe oraz rajd 
rowerowy szlakiem doliny Drzewiczki.

my Się Pracy nie Boimy naSzą WioSKę uPięKSzymy

W Nieznamierowicach zakończono realizację przedsięwzięć reali-
zowanych w ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie 2015. Projekt 
pod nazwą „My się pracy nie boimy naszą wioskę upiększymy” miał na 
celu przede wszystkim poprawę estetyki miejscowości, zainspirowanie 
mieszkańców do dbania o własne posesje i ogrody, integrację spo-
łeczności oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
lokalnego. W ramach projektu zorganizowane zostały m.in. zajęcia, 
na których dzieci miały możliwość poszerzenia wiadomości na temat 
segregacji śmieci. Ogłoszono konkurs, w ramach którego wyłoniono 
najładniejszy ogród w miejscowości. Zagospodarowano centrum 
wsi Nieznamierowice poprzez nasadzenie różnorodnych krzewów 
i kwiatów. Mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w realizację przed-
sięwzięcia. Nie szczędząc sił i sprzętu wykonali wiele prac związanych 
z przygotowaniem terenu. Duże zaangażowanie w projekt przyczyniło 
się do zacieśnienia więzi społecznych, a wspólne działania i radość 
z wykonanego zadania niewątpliwie zbliżyły mieszkańców do siebie. 
Jest nadzieja że realizowany projekt wpłynie korzystnie na poprawę 
stanu czystości, ładu i porządku miejscowości, a także podniesie walory 
estetyczne poszczególnych posesji. Dzięki tym założeniom wzrośnie 
atrakcyjność turystyczna i gospodarcza wsi. Realizatorem tego zadania 
była grupa nieformalna z Nieznamierowic, natomiast wnioskodawcą 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice.
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Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w dniu 26 sierpnia 
2015 r. zorganizowała w Urzędzie Gminy w Rusinowie spotkanie 
konsultacyjne z lokalną społecznością dotyczące opracowania 
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wszyscy Razem” w ramach 
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji 

samorządowej i osoby zainteresowane uzyskaniem i wyznaczeniem 
obszarów wsparcia finansowego w ramach nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Każdy z uczestników miał możliwość wskazania lokalnych 
problemów, obszarów życia mieszkańców wymagających wsparcia 
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie dotyczyło 
w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 
obszaru, a także opracowania kierunków rozwoju.

Początek Roku Szkolnego 2015/16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie przyniósł wiele pozytywnych 
emocji, bo przecież mimo iż skończyły się wakacje, uczniów ich rodziców 
i nauczycieli czekają nowe doświadczenia, realizacja nowych planów 
i nadzieje na to co lepsze. Cały Rusinów w dniu 1 września od 8 –ej 
rano tętnił uczniowskim gwarem i nikt nie mógł mieć wątpliwości, 
co się dzieje. O 8.45 uczniowie z pocztami sztandarowymi na czele, 
pod opieką wychowawców i nauczycieli przemaszerowali do kościoła 
parafialnego. Tu spotkali się z serdecznym powitaniem proboszcza 
parafii ks. Edwarda Swata, który nie szczędził życzeń i nie zapomniał 
o nikim, podkreślając znaczenie tego dnia w życiu obecnych na mszy 
świętej wiernych. Kolejnym punktem uroczystej inauguracji był apel 
w sali gimnastycznej szkoły w którym uczestniczyli wraz z całą społecz-
nością szkolną przyjaciele szkoły. Pani dyrektor Beata Turek w swym 
przemówieniu przywitała wszystkich uczniów, a szczególnie ciepło 
zwróciła się do najmłodszych dzieci. Przedstawiła ogólny zarys pracy 

szkoły w obszarze organizacyjnym, oraz istotne zmiany, które w tej 
szkole zaistniały w związku z ustawowymi postanowieniami płynącymi 
z MEN. Życzyła sukcesów uczniom i satysfakcji nauczycielom. Następnie 
Pan Krzysztof Urbańczyk Wójt Gminy Rusinów wygłosił przemówienie, 
akcentując w nim znaczenie wysiłku jaki w związku z rozpoczynają-
cym się rokiem szkolnym podejmują uczniowie i ich nauczyciele oraz 
wszyscy, którzy pracują na rzecz szkoły w Rusinowie. Wyraził nadzieję , 
iż szkoła będzie miejscem bliskim uczniom, gdzie będą się realizować 
ich ambicje i marzenia budujące przywiązanie do tego miejsca, ale 
i otwierające perspektywy na przyszłość. Zarówno w przemówieniu 
dyrektor szkoły jak wójta gminy pojawiły się akcenty patriotyczne 
w związku z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy 
zebrani uczcili pamięć ofiar tej wojny. Po uroczystym spotkaniu w sali 
gimnastycznej uczniowie odbyli w klasopracowniach, odmalowanych 
i zachęcających do pracy, lekcje wychowawcze. W tym dniu wszyscy 
wyszli z e szkoły uśmiechnięci. Oby tak było przez całe 10 miesięcy.

noWa Strategia rozWoju

Witaj SzKoło! 
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BłySKaWiczny SuKceS junio-
róW chojniaK WieniaWa 

Młodzi piłkarze z Chojniaka swój potencjał i ochotę do gry w piłkę nożną 
przejawiali już w klasie podstawowej. Dostrzegł to Pan Robert Piasta, który 
przez 3 lata prowadził z nimi zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego 
klasy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Drużyna 
Juniorów Chojniak Wieniawa z rocznika 2001 oraz kolejnych rozpoczęła 
treningi w maju 2014 roku. Dzięki pozytywnym rozmowom z rodzicami 
i zarządem klubu Pan Piasta postanowił zgłosić drużynę do rozgrywek. 

Piłkarskie zmagania w Drugiej Radomskiej Lidze Okręgowej U-13 
wystartowały jeszcze we wrześniu 2014 roku. W tym czasie podstawą 
drużyny byli zawodnicy uczęszczający do I klasy gimnazjum o profilu piłka 
nożna oraz uczniowie klas sportowych, szkoły podstawowej w Wieniawie. 
W jesiennych rozgrywkach juniorzy zajęli drugie miejsce co pozwoliło na 
awans do Pierwszej Radomskiej Ligi Okręgowej U-14. Po wiosennej walce 
z przeciwnikami i zwycięstwie w 11 meczach na 12 rozegranych, chłopcy 
zajęli pierwsze miejsce gromadząc 33 punkty i strzelając 57 bramek, 
a tym samym awansując do Wojewódzkiej Ligi Trampkarzy U-14. Już od 
lipca bieżącego roku zawodnicy rozpoczęli przygotowania do gry w lidze 
wojewódzkiej. Pierwszy mecz odbył się w Mińsku Mazowieckim, gdzie nie 
wykorzystali dwóch rzutów karnych i przegrali 2-1. Tak zwane „frycowe” 
trzeba zapłacić – powiedział wtedy trener Robert Piasta. Następny mecz 
Chojniak rozgrywał na własnym stadionie z MLKS Józefovia Józefów, grał 
ambitnie, niestety w rezultacie przegrał 0-3. Przełamanie nastąpiło w Pia-
secznie, kiedy drużyna przegrywała 3-1 w pierwszej połowie, ostatecznie 
dzięki nieprzerwanej determinacji odniosła zwycięstwo 4-6. W wyniku tego, 
pierwsze 3 punkty przyjechały do Wieniawy. Kolejne mecze kończyły się 
remisami – Chojniak - MKS Agrykola Warszawa 2-2, MKP Pogoń Siedlce – 
Chojniak 1-1, AS Radomiak – Chojniak 0-0. 

Obecnie juniorzy jako beniaminek w tabeli zajmują czwarte miejsce. 
W niedzielę 20.09.2015 r. o godzinie 14.00 na stadionie w Wieniawie 
juniorzy Chojniaka zmierzą się z liderem RKP Broń 1926 Radom, po czym 
nastąpi runda rewanżowa. Spotkania sportowe kończą się 15.11.2015 r. Po 
sukcesie zawodników do rozgrywek zgłoszona została następna drużyna, 
rocznik 2003 oraz kolejne.

Dzięki zaangażowaniu zawodników, prezesa klubu p. Mariusza Jakubczyka, 
zarządu oraz trenera p. Roberta Piasty udało się osiągnąć największy sukces 
w piłce juniorskiej od 1989 roku, kiedy to został założony klub Chojniak 
Wieniawa. Trener zaprasza chętnych chłopców urodzonych w roku 2001, 
jak i później na treningi do Wieniawy. 

Koło KoBiet znad zaleWu
W ramach realizacji projektu „Ach te Baby znad Zalewu” dofinanso-

wanego ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Społecznych - Ma-
zowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, 
Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My, odbył się cykl 
spotkań w budynku po byłej szkole podstawowej w Brudnowie. W dniu 
12.07.2015, o godzinie 16.00 odbyły się warsztaty florystyczne pod 
hasłem „Sztuka układania kwiatów”. Spotkanie poprowadziła pani Ania 
Cieślikowska, właścicielka kwiaciarni w Przysusze „U Anki”. Podczas spo-
tkania odbyła się prelekcja na temat postępowania z kwiatami ciętymi 
i doniczkowymi, pokaz florystyczny, konkursy związane z botaniką 
i florystyką, ludowymi zdobieniami itp. Na warsztatach opracowana 
została broszura „kwiaty cięte - jak postępować”. Następne spotkanie 
miało miejsce dnia 25.07.2015r. pod kierunkiem kucharki Pani Agnieszki 
Małek, członkini Koła, przeprowadzone zostały warsztaty praktyczne 
z przygotowania potraw na bazie Ziemniaka Brudnowskiego. Przy-
rządzone potrawy zostały podane na biesiadzie. Gospodynie ze wsi 
Wola Brudnowska przygotowały pierogi po brudnowsku, gospodynie 
ze wsi Brudnów pączki ziemniaczane, a panie ze wsi Głogów- Kaleń 
placki ziemniaczane. Na stołach pojawiły się również sałatki na bazie 
ziemniaka. Po degustacji potraw rozstrzygnięto konkurs „Ziemniak 
królem potraw jest i basta”. W skład jury zasiedli zaproszeni goście: 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie Pani Alicja Ślifirczyk, 
Prezes Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna Pani Katarzyna 
Karwat, sołtys wsi Brudnów Pan Jacek Sadownik. Jury jednogłośnie 
wyróżniło wszystkie potrawy. Sołectwa otrzymały: patelnię elektryczną, 
czajnik elektryczny i komplet noży. Następnie rozpoczęła się biesiada, 
wspólne śpiewanie i zabawa do samego rana.

WycieczKa do Sandomierza
W miesiącu sierpniu odbyła się jednodniowa wycieczka do Sando-

mierza zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Wieniawie 
dla „Klubu Seniora” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

 Uczestnicy mieli szanse zobaczyć malownicze krajobrazy okolic 
Sandomierza. Oprócz atrakcji „poza programowych”, seniorzy mogli 
zobaczyć tajemnicze podziemia Sandomierza i posłuchać miejscowych 
legend. Zwiedzono kościoły, jednak na uwagę każdego uczestnika 
przykuł szczególnie jeden tj. Katedra Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny. Spacerowano po rynku, podziwiając zabytki. Zobaczono zbro-
jownie i sale tortur. Uczestnicy mieli okazję spotkać średniowiecznego 
rycerza, który z zapałem i w pełni humoru przedstawił „wspaniałe” życie 
księżniczek i rycerzy, które w rzeczywistości nie były takie kolorowe. 
Można było usłyszeć, ciekawostki na temat różnych rodzajów broni, 
zbroi, jak również szczegółów mody średniowiecznej. Całe spotkanie 
było otoczone zgiełkiem śmiechu i zabawnej konwersacji. Spacerowano 
po alejkach dyskutując o miejscach, w których został kręcony „Ojciec 
Mateusz”. Zwiedzono także: Ratusz,Dom Długosza, Bramę Opatowską 
i Zamek-obecnie siedziba Muzeum Okręgowego.

Skład w jakim junior chojniak Wieniawa występuje na boisku:
Bramkarze: Pączek Jakub, Garczyński Piotr, Siara Mikołaj
Obrońcy/pomocnicy: Czyżykowski Adam, Adamczyk Bartłomiej, 

Korczyński Kamil, Dębski Mateusz, Sadownik Paweł, Sadownik Tomasz 
(kpt), Michalski Kacper, Połczyński Dawid, Swęda Damian, Swęda Dawid, 
Włodarczyk Mateusz, Kowalczyk Grzegorz, Kotkowski Jakub, Kalita 
Łukasz, Fidos Adrian, Biernat Daniel, Połczyński Dawid.

Napastnicy: Polak Cezary, Kucharski Kacper, Swęda Kacper.
Trener: Piasta Robert

Chojniak Junior
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W tym roku prowadzimy zapisy na zajęcia: z gry na keyboardzie, 
gry na gitarze, wokalne, taneczne, Klubu malucha, języka angiel-
skiego i niemieckiego. Zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki, 

lub Gminnego Ośrodka Kultury. Można zapisać się również telefonicz-
nie: Biblioteka (48)6730005, Gminny Ośrodek Kultury (48)6730062.

W niedzielę 02.08.2015r popołudniu, na placu przy budynku po 
byłej szkole podstawowej w Brudnowie, odbyło się spotkanie z cyklu 
„Niedziela z folklorem”. Imprezę zorganizowały: „Koło Kobiet Znad 
Zalewu” wraz z Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie. Spotkanie 
otworzyła pani Hanna Wątła Prezes Koła Kobiet Znad Zalewu i pani 
Alicja Ślifirczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie. 
Celem biesiady było propagowanie tradycji ludowych naszego re-

gionu oraz stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi 
międzyludzkich w oparciu o folklor. W czasie trwania imprezy wystą-
pili zaproszeni goście: Zespół folklorystyczny Wieniawa, Kapela Jana 
Wochniaka i występy dziecięce. Już od pierwszej chwili publiczność 
aktywnie włączyła się we wspólne biesiadowanie były tańce, śpiewy 
i występy dziecięce. Miła atmosfera utrzymała się do końca spotkania.

„niedziela z folKlorem”

gminne centrum Kultury W WieniaWie zaPraSza na zajęcia!
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 Policjanci zliKWidoWali 
uPraWę KonoPi indyjSKich

Do 8 lat więzienia grozi młodym mieszkańcom powiatu przysuskiego, za 
uprawę konopi indyjskich, którą ujawnili przysuscy kryminalni, na nieużytkach 
rolnych w rejonie miasta. Policjanci zabezpieczyli 22 krzewy konopi o bardzo 
dużym stopniu rozwoju oraz sprzęt służący do uprawy tych roślin. Przysuscy 
kryminalni w wyniku realizacji wcześniejszych ustaleń zlikwidowali uprawę 
konopi indyjskich. Plantacja ukryta była w rejonie miasta, na nieużytkach 
rolnych. W sprawie tej zatrzymano dwóch mężczyzn 45-letniego i 32-letniego. 
Podczas przeszukania mieszkania jednego z mężczyzn policjanci odnaleźli 
susz marihuany o wadze ponad 116 gramów. O losie zatrzymanych zdecyduje 
Prokuratora Rejonowa w Przysusze.

mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha

„maSz PraWo do mediacji”
„Masz prawo do mediacji” – pod takim hasłem będą przebiegały obchody 

Międzynarodowego Dnia Mediacji, które przypadają na dzień 15 października 
2015 r. i Tygodnia Mediacji odbywającego się w dniach 12 – 17 października 
2015 roku. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, Komenda 
Powiatowa Policji w Przysusze informuje, że w dniu 15 października 2015 r. 
o godz. 1000 w Sądzie Rejonowym w Przysusze, ul. Jana Pawła II (pokój nr 1) 
odbędzie się spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego, koordynatorem ds. mediacji 
– Iwoną Andryszkiewicz – Żurowską oraz policjantem Wydziału Kryminalnego 
tutejszej jednostki. Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem pozasądowego 
rozwiązywania sporów i mediacji zapraszamy do udziału w spotkaniu.

mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha

deBata SPołeczna  
W BorKoWicach.

Wczoraj (28.09) w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach 
odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy 
Borkowice. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos, 
Sekretarz Gminy – Sławomir Tamioła, I Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Przysusze – mł. insp. Sławomir Rek, Naczelnik Wydziału Prewencji 
– podinsp. Leszek Jędrzejczak oraz przedstawiciele władz samorządowych 
i mieszkańcy gminy Borkowice. W debacie uczestniczyło ponad 30 osób. Celem 
spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań 
zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Debatę rozpoczął Wójt 
Gminy Borkowice – Robert Fidos, witając przybyłych. Następnie głos zabrał 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, który przedstawił 
informacje z zakresu działania komendy. Omówił zagadnienia obejmujące 
tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borkowice 
z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, 
poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz seniorów. Głos zabrali 
również mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania i przedstawiali spostrze-
żenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano przede 
wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie 
ilości patroli w rejonach świetlic wiejskich, przystanków autobusowych, 
rozważenie możliwości zmiany oznakowania skrzyżowania w Zdonkowie, 
zwrócenia szczególnej uwagi na jeżdżących z nadmierną prędkością moto-
cyklistów przez miejscowości Borkowice, Ninków, Smagów, czy też problem 
naruszania znaku ograniczenia tonażu na drodze Janów – Borkowice przez 
kierujących samochodami ciężarowymi. Ostatnia debata społeczna pokazała 
wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borkowice. Takie 
właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie przysuscy policjanci. Do 
realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, 
a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym 
zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały przy-
suscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać 
w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne 
rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo. 

mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha 

gulaSz PomidoroWy  
na PierSi z KurczaKa

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim zmieniły się radykalnie zasady 
żywienia w szkołach. Ma być smacznie, zdrowo i szczupło. Dzisiaj propo-
nuję państwu potrawę przygotowaną według nowych zasad. Jedynym 
odstępstwem jest sól, ale Państwo mogą solić, szkoły już nie. Smacznego. 

Składniki: 250 g piersi z kurczaka, 1 cebula średniej wielkości, 1 mały 
pęczek natki pietruszki, 100 ml bulionu warzywnego, 500 ml przecieru 
pomidorowego, 1 ząbek czosnku, troszkę oliwy do smażenia mięsa, 1 
łyżeczka słodkiej papryki mielonej, 1 łyżeczka cząbru, 0,5 łyżeczki lubczyku, 
1/3 łyżeczki mielonego ziela, angielskiego, przyprawa do kurczaka i dań 
z drobiu, świeżo zmielony pieprz, szczypta pieprzu cayenne. Dla potrze-
bujących - sól do smaku

Przygotowanie: Pierś z kurczaka kroimy w pasy i oprószamy je przyprawą 
do kurczaka i dań z drobiu. Przyprawione mięso podsmażamy na odrobinie 
oliwy. Podsmażone kawałki przekładamy do garnka, zalewamy bulionem 
warzywnym i zagotowujemy,a na pozostałym ze smażenia mięsa oleju szklimy 
pokrojoną w kostkę cebulę. Podsmażoną cebulkę przekładamy do garnka 
z kawałkami kurczaka, zalewamy wszystko przecierem pomidorowym oraz 
dodajemy posiekaną natkę pietruszki, przeciśnięty przez praskę czosnek 
i przyprawy: paprykę słodką, pieprz cayenne, cząber, lubczyk i mielone ziele 
angielskie. Całość dusimy mieszając do czasu, aż uzyska odpowiednią, gęstą 
konsystencję 
typową dla gu-
laszu. Gotowy 
gulasz podaje-
my ze świeżym 
pieczywem lub 
ryżem. Smacz-
nego.

PrzySmaKi SKoWyróWKi

Monika  
Grzywaczewska
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WielKi mecz oSKara:  
oSKar PrzySucha  

– legia ii WarSzaWa 4:4 (1:3)
Duże słowa pochwały należą się zawodnikom Oskara Przysucha. 

Legia II Warszawa wzmocniona dziewięcioma zawodnikami z kadry 
pierwszej drużyny i z trenerem pierwszej drużyny Legii na ławce 
Heningiem Bergiem, tylko zremisowała na wyjeździe z Oskarem 
Przysucha 4-4. Pomimo, że przegrywali oni z Legią II Warszawa, która 
była naszpikowanymi zawodnikami pierwszego składu już 1:4, to 
zdołali doprowadzić do remisu. Warto podkreślić bardzo eleganc-
kie zachowanie kibiców Legii, którzy przed meczem złożyli kwiaty 
w miejscach pamięci poświęconym bohaterom II wojny światowej. Do 
meczu przeciwko rezerwom Legii zawodnicy Oskara przystąpili bez 
respektu. Pomimo, że w składzie wicemistrzów Polski zagrało kilku 
zawodników z ekstraklasy, to już po 100 sekundach pojedynku Piotr 
Skałbania, jako pierwszy wpisał się na listę strzelców i zanosiło się na 
sensację! Niestety dla miejscowych, praktycznie kolejna akcja rywali 
przyniosła wyrównanie a gola zdobył Michał Suchanek. Po następnych 
kilkunastu minutach było już 2:1 dla przyjezdnych, a swoją pierwszą 
bramkę w obecnym sezonie zdobył Marek Saganowski. Nie oznacza 
to wcale, że Oskar przestraszył się przeciwników i nie atakował. Otóż 
bliscy zmniejszenia strat byli wówczas m.in.: Paweł Maciejczak czy Piotr 
Kornacki. Kibice jednak nie cieszyli się z goli, bo doskonale w bramce 
spisywał się Arkadiusz Malarz. Pod koniec pierwszej części gry te 
niewykorzystane okazje się zemściły, a na 3:1 podwyższył Bartłomiej 
Urbański. Piłkarz wykorzystał rzut karny, po wcześniejszym faulu 
Daniela Żurawskiego. Kilka chwil po zmianie połów Pablo Dyego już 
po raz czwarty zmusił do kapitulacji Filipa Adamczyka a miejscowi 
kibice, których na pojedynku zjawiło się blisko 500 osób, zastanawiali 
się jak wysoką porażką zakończy się starcie. Wtedy to nie mający 
nic do stracenia przysuszanie postawili wszystko na jedną kartę i to 

przyniosło efekt. Najpierw rzut karny na kontaktową bramkę zamienił 
Jakub Sapieja. Na dziesięć minut przed końcem Kornacki pokonał 
Malarza, czym wprawił w euforię miejscowych sympatyków futbolu. 
Ci już do końca przyglądali się pojedynkowi na stojąco i było warto, bo 
Skałbania w 88. minucie zdobył swoją drugą bramkę w meczu, dającą 
remis. Kibice wierzą, ze to Oskar był taki mocny, a nie Legia taka słaba. 
 
III liga: oskar Przysucha 4-4 (1-3) legia ii Warszawa 
1-0 – 1` Piotr Skałbania 
1-1 - 3’ Michał Suchanek 
1-2 - 17’ Marek Saganowski 
1-3 - 42’ Bartłomiej Urbański (karny) 
1-4 - 50’ Pablo Dyego 
2-4 - 58’ Jakub Sapieja (karny) 
3-4 - 78’ Piotr Kornacki 
4-4 - 88’ Piotr Skałbania

gratulacje dla BartoSza.
19 września 2015 r. w Bydgoszczy odbyły się Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Kadetów w zapasach, w stylu wolnym. W zawodach wziął 
udział Bartosz  Kalita wychowanek Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego PLATAN Borkowice, który w wadze 42 
kg zajął drugie miejsce, tym samym uzyskując dwa punkty w klasyfi-
kacji  ogólnej dla klubu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów i rozwoju kariery zawodniczej.!



Młodzieżowa Orkiestra Dęta Stara Błotnica_

Wieniec z gminy Borkowice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Potworowa

Miejska Orkiestra Dęta Moderato z Warki Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta VOX CORDIUM z Przysuchy 

Orkiestra Wojskowa z Radomia Skarbnik Ewa Białecka wręcza pamiątkowy dyplom zespołowi z Potworowa

Musztra Paradna w perfekcyjnym wykonaniu VOX CORDIUM Festiwal zakończył wspólny występ orkiestr Moderato i VOX CORDIUM

i feStiWal orKieStr dętych W PrzySuSze 20.09.2015


