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To już szóste spotkanie w ramach Ziemi 
Odrowążów, które tym razem odbyło się na 
ziemi opoczyńskiej. 3 czerwca 2016 roku 
w ramach Porozumienia, zawartego osiem 
lat temu, obradował kolejny Sejmik Ziemi 
Odrowążów. 

Spotkanie rozpoczęła uroczysta liturgia 
w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej 
w Studziannie, której przewodniczył ks. bp 

Henryk Tomasik.-„Dziś dziękujemy za różne 
wymiary Bożej miłości wobec człowieka, ale 
również dołączamy modlitwę błagalną w intencji 
samorządowców i rodzin Ziemi Odrowążów” - 
podkreślał podczas mszy św. ks. bp Henryk 
Tomasik. Po mszy św. wszyscy uczestniczy 
przenieśli się do Ośrodka Konferencyjnego 
„Młynczysko”, gdzie odbyła się merytoryczna 
część Sejmiku, którą poprowadziła Przewo-
dnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria 
Barbara Chomicz. Rozpoczynając obrady 
wystąpili m.in. przedstawicielka Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i  poseł na 
Sejm RP Robert Telus. Następnie wójt Gminy 
Poświętne w krótkiej prezentacji multimedialnej 
przybliżył sylwetkę Gminy Poświętne. Dalsza 
część Sejmiku przebiegła pod znakiem przyjęcia 
stanowisk w trzech zasadniczych kwestiach: tj. 
modernizacji linii kolejowej nr 25, ratownictwa 
medycznego i 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
Przewodniczący Powiatu Przysuskiego  pan 
Krzysztof Wochniak odczytał przygotowane 
przez powiat przysuski stanowisko w sprawie 
uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski:

STANOWISKO RADY POWIATU 
OPOCZYŃSKIEGO,  RADY POWIATU 

W KOŃSKICH, RADY POWIATU 
W PRZYSUSZE I RADY POWIATU 

W SZYDŁOWCU Z DNIA 03 CZERWCA 
2016 ROKU W SPRAWIE UCZCZENIA  

1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

Jako przedstawiciele społeczności lokalnych 
4 powiatów położonych w sercu Polski, 
stowarzyszonych w „Ziemi Odrowążów” 
pragniemy w sposób szczególny zaznaczyć 
i uczcić pamięć największego wydarzenia 
historycznego w naszej historii. 14 kwietnia 
966 roku, książę Polan Mieszko I przyjął 
chrzest i włączył w ten sposób swoje państwo 
oraz mieszkających w nim ludzi do kręgu 
łacińskiej cywilizacji. Ten symboliczny krok 
wyznaczył na ponad tysiąclecie drogi rozwoju 
Polski i wszystkich pokoleń Polaków, które 
tworzyły wspólne państwo przez ostatnie 1050 

lat. Akt ten o nieocenionej doniosłości stał się 
podstawą kształtowania naszej narodowej 
tożsamości, opartej o wspólne dziedzictwo: 
greckiej  i łacińskiej kultury, rzymskiego 
prawa i chrześcijańskiej wiary, dzięki której 
ludy zamieszkujące ziemie nad Wisłą, Wartą 
i Odrą dołączały do kręgu uniwersalistycznej 
wspólnoty, w której powstawały państwa 
i narody średniowiecznej Europy. Chrzest 

Mieszka przed 1050 laty nie wynikał 
z dziejowej konieczności, czy też 
chwilowego, politycznego przymusu. 
Było świadomą, opartą o wolną wolę 
decyzją. Decyzją, która pozwoliła wejść 
naszym Przodkom w świat nowych idei: 
religijnych, politycznych, społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych. Polski 
Kościół jako pierwsza, powszechna, 
sprawnie działająca instytucja stał 
się fundamentem na którym wyrosły 
polskie instytucje państwowe, system 
prawny, ekonomiczny i szeroko 
pojęta kultura. W oparciu o kościół 
i religię rozwijało się w Polsce pismo, 
zręby własnego języka i sztuki jakże 

jednoznacznie związanej w tamtym okresie 
z chrześcijaństwem i Kościołem. Wprowadzenie 
do życia ludzi spójnego i zrozumiałego, a w 
związku z tym możliwego do zaakceptowania 
wzorca kulturowego pozwoliło na ukształtowanie 
się wspólnoty ludzi, wiernych tym samym 
wartościom, porozumiewającym się tym 
samym językiem, zamieszkującym ten sam 
obszar. Tak powstały Naród Polski budował 
przez stulecia swoją wielkość dając wielokrotnie 
w ostatnich tysiącu lat historii Europy dowody 
swoje wielkości i niezwykłości przymiotów, 
które stanowią o naszym polskim obliczu, które 
wyrasta z dwóch filarów: wierności wartościom 
chrześcijańskim  i umiłowaniu wolności. Dzisiaj, 
w roku 2016 opierając się o refleksję historyczną 
mamy świadomość, że bez powstania Polski 
1050 lat temu – nie byłoby zachodniej kultury 
europejskiej i Europy jaką znamy i z której 

jesteśmy dumni. Nasz naród wielokrotnie stawał 
na przeszkodzie barbarzyńcom zagrażającym 
wszystkiemu, co dla nas ważne i święte: 
wolności i Kościołowi. W 1410 r. na polach 
Grunwaldu rycerze polscy, litewscy i ruscy 
uchronili Europę Środkową przed germańską 
dominacją rozbijając krzyżackie wojska w jednej 
z największych bitew średniowiecza. Nie sposób 
nie wspomnieć tu o roli, jaką odegrało dwóch 
naszych rycerzy. Dobrogost Czarny z Odrzywołu, 
który wspólnie z mistrzem Janem z Kozienic 
zbudowali przeprawę pontonową przez Wisłę 

dla armii Władysława Jagiełły oraz Mszczuj 
ze Skrzynna, który był prawdopodobnym 
pogromcą samego Ulryka von Jungingena. 
W 1683 r. armia polska współdziałając z innymi 
armiami europejskimi, pod dowództwem Jana 
III Sobieskiego, w sposób walny przyczyniła 
się do rozbicia wojsk tureckich pod Wiedniem 
i uratowała kontynent przed islamizacją, w 1920 
r. wojsko polskie pod Warszawą uratowało 
krwawiącą po I wojnie światowej Europę przed 
śmiertelnym bolszewickim zagrożeniem. W 1939 
naród polski jako pierwszy przeciwstawił się 
hitlerowsko – stalinowskiemu sojuszowi i został 
zdradziecko zaatakowany przez obydwu 
najeźdźców. Koniecznie w tym miejscu trzeba 
przypomnieć o Polakach – bohaterach, którzy 
w tym strasznym czasie pozostali wierni 
chrześcijańskim i narodowym ideałom – major 
Hubal i wszyscy jego żołnierze podjęli się jako 
pierwsi trudu wojny partyzanckiej dając nadzieję 
i wiarę w przetrwanie okupacyjnej niewoli. 
Dzisiaj również oddajemy cześć i honor setkom 

i tysiącom żołnierzy patriotycznego podziemia 
polskiego – Armii Krajowej, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i wszystkich 
mniejszych, niewymienionych z nazwy 
organizacji, którzy ryzykując życiem dawali 
świadectwo polskiej odwagi i przywiązania 
do tradycji i wartości narodowych. Składamy 
hołd niezłomnym powstańcom Warszawy 
i żołnierzom podziemia antykomunistycznego 
z lat 1944 – 1963, którzy w imię polskich wartości 
i dla Polski toczyli swoją beznadziejną walkę, 
której wygrać nie mogli. Przypominamy o roli 
i znaczeniu ruchu wielkiej Solidarności, który dał 
wolność narodom Europy Środkowej, a świat 
uwolnił od groźby wojny nuklearnej. Dzisiaj wolni 
od obcej przemocy, jesteśmy w pełni świadomi 
własnej przeszłości i roli, jaką w historii Polski 
odegrał akt przyjęcia przez Mieszka I Chrztu 
w 966 r. Znajomość przeszłości nakłada na 
nas – przedstawicielach swoich społeczności 
zebranych w Sejmiku Ziemi Odrowążów 
obowiązek szczególnej dbałości o powierzone 
nam sprawy obywateli. Deklarujemy, że jako 
patrioci, wierni naszemu dziedzictwu i spuściźnie 
pokoleń zrobimy wszystko, żeby rozwijać                  
i umacniać nasze społeczności i przez to okazać 
się godnymi ponad 1000 letniego dziedzictwa 
historycznego Polski i Polaków.

Porozumienie Ziemia Odrowążów powstało 
w 2008 roku. Jego podstawowym celami są: 
pogłębianie więzi społecznych i kulturowych 
oraz promowanie wartości tradycyjnych 
i patriotycznych.

Marta Zbrowska
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22 czerwca 2016 r., w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła 
się XII sesja Rady Powiatu w Przysusze. 
Obrady prowadził wiceprzewodniczący 
Maciej Stoliński. 

Posiedzenie rozpoczęło się od otwarcia 
XII sesji i stwierdzenia prawomocności 
obrad. Następnie radni przyjęli porządek  
obrad i protokół z poprzedniej sesji. Po 
zapytaniach i interpelacjach Rada Powiatu 
wysłuchała sprawozdania Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze z działalności jednostki w roku 
2015 oraz informacji o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego na terenie powiatu 
przysuskiego. Kolejnym punktem programu 
sesji było wysłuchanie sprawozdanie 
Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze 
dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie przysuskim w 2015jr. 
i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego pod nazwą 
„Bezpieczne Przysuskie” na lata 2016 – 2018. 
Jako następny informację złożył Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze 
powiatu przysuskiego z uwzględnieniem 
dostosowania do wymogów unijnych. W kolejnej 

części obrad zostały podjęte uchwały: w sprawie 
ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego 
dla osób pełniących funkcje kierownicze 

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 
Przysuskiego. Podjęto uchwałę zmieniającą 
załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady 
Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 
r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
– Zakład Obsługi Szkół w Przysusze. Podjęta 
została uchwała zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Podjęto 
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego 
na lata 2016 – 2024. Kolejne decyzje rady 
to: uchwała w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2016, uchwała w sprawie 
wyrażenia zgody/ odmowy wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady 
Powiatu w Przysusze. Po odpowiedziach na 
zapytania i interpelacje, informacji o pracach 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz 
sprawach różnych Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Maciej Stoliński zakończył obrady XII 
sesji Rady Powiatu w Przysusze.

Jarosław Bednarski

Z okazji Dnia Leśnika w dniu 22.06.2016r. 
na terenie Nadleśnictwa odbyła się 
okolicznościowa impreza plenerowa dla 
obecnych i emerytowanych pracowników 
nadleśnictwa wraz z rodzinami. Impreza 
została zorganizowana nad zalewem 
w Toporni. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
zaproszeni goście w osobach: Proboszcza 
Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze 
Ks. Kanonika Stanisława Traczyńskiego, 

Z-cy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu Pana Piotra 
Kacprzaka, Starosty Powiatu Przysuskiego 
Pana Mariana Niemirskiego, Wicestarosty 
Pana Tomasza Matlakiewicza, Zastępcy 
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Pana 
Adama Pałgana, Prokuratora Rejonowego Pana 
Jarosława Zajkowskiego, Komendanta KP PSP 
w Przysusze Pana Władysława Piątkowskiego 
oraz p.o. Komendanta KPP w Przysusze 
Pana Sławomira Reka. Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Przysucha Pan Czesław 
Korycki powitał zaproszonych gości, emerytów 
i pracowników nadleśnictwa z rodzinami. 
Pan Nadleśniczy w swoim przemówieniu 
stwierdził „Działalność Nadleśnictwa Przysucha 
już od ponad 70 lat wpisuje się w dbałość 

o przyrodę i środowisko naturalne człowieka. 
Taka uroczystość jest dogodną okazją do 
refleksji nad dotychczasowymi dokonaniami 
i planowanymi działaniami. Jest to czas kiedy 
wdzięczną pamięcią wracamy do wszystkich 
tych osób, które ciężka pracą tworzyły dorobek 
Nadleśnictwa. Dziękujemy im za dokonania 
na polu ochrony przyrody i mądrej gospodarki 
leśnej. Podziękowania za wsparcie w naszych 
działaniach kierujemy również do organów 
i instytucji współpracujących. Wierzę, że nasza 
wspólna praca, poświęcenie i trud polegające 
na codziennym, systematycznym zarządzaniu 
naszym wspólnym dobrem – lasami przysuskimi 

– i dbaniem o nie, są przejawem naszej pasji 
i miłości do przyrody.” W dalszej części 
przemówienia Pan Nadleśniczy mówił „Nasze 
przysuskie lasy są wyjątkowym przykładem 

odwiecznego harmonijnego współżycia 
przyrody i człowieka. Są zawsze otwarte dla 
naszych mieszkańców, dając im możliwość 
obcowania z naturą na różne sposoby. 
Cieszymy się widząc rodziny na grzybobraniu 
czy wycieczkach pieszych i rowerowych, a także 
nauczycieli z dziećmi na ścieżce dydaktycznej.” 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy podziękowali za zaproszenie i ze swojej 
strony życzyli dalszych sukcesów w pracy. 
Po tych wystąpieniach odbyły się konkursy, 

gry i zabawy w których brały udział nie tylko 
dzieci, ale również dorośli i zaproszeni 
goście. Odbyło się wiele konkursów, konkurs 
plastyczny dla najmłodszych, rozpoznawanie 
drzew i krzewów, przeciąganie liny, konkurs 
strzelania z wiatrówki dla gości, Pań i Panów 
i inne. Nie zabrakło także tradycyjnego grilla. 
Impreza plenerowa odbywała się w miłej 
rodzinnej atmosferze, a wszyscy uczestnicy 
brali udział w zorganizowanych atrakcjach.  
Była to cykliczna, kolejna, udana impreza 
Nadleśnictwa, promująca Lasy Państwowe, 
w tym dorobek Nadleśnictwa Przysucha, 
w połączeniu z integracją pracowników. Darz 
Bór.                                            Nadleśnictwo

XII sesja Rady Powiatu w Przysusze

Dzień Leśnika
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W związku z przyznaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę 
Złotego Krzyża Zasługi Staroście Przysuskiemu Marianowi 
Niemirskiemu poprosiłem o rozmowę wyróżnionego orderem.

Ziemia Przysuska: Panie Starosto proszę 
przyjąć od czytelników Ziemi Przysuskiej 
gratulacje z powodu otrzymania tak 
wysokiego wyróżnienia od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę 
powiedzieć, co według Pana zdecydowało 
o otrzymaniu tego zaszczytnego medalu? 

Marian Niemirski: Bardzo dziękuję za 
gratulacje. Spotkanie w pałacu prezydenckim 
miało niezwykle podniosły charakter. 
Przypomnę, że z całej Polski zostało 
wytypowanych 38 samorządowców, których 
działania zostały wyróżnione odznaczeniami 
państwowymi. 

W życiu każdego zdarzają się wielkie chwile. 
Niewątpliwie dla wszystkich nagrodzonych 
taką chwilą była decyzja Pan Prezydenta, 
któremu jestem ogromnie wdzięczny, za 
dostrzeżenie naszych wysiłków i pracy na rzecz 
naszych społeczności. Decyzją o przyznaniu 
tego zaszczytnego wyróżnienia uczynił Pan 
Prezydent wielki honor i ogromnie wyróżnił 
wszystkich. Całe swoje życie zawodowe buduję 
swoją pasję do pracy w oparciu o dwa filary. 
Pierwszy z nich to patriotyzm. Nie wstydzę 
się tego, że kocham Polskę i rozumiem, 
że wzmacniam ją uczciwą pracą. To daje 
mi szczęście radość i poczucie spełnienia. 
Drugi filar to umocowana w nauce Kościoła 
Katolickiego chęć służby człowiekowi. 
W służbie bowiem wyłącznie widzimy sens 
działania w samorządzie. „Przyszliśmy służyć, 
a nie po to, aby nam służono.” W swoich 
decyzjach na pierwszym miejscu mamy 
człowieka, jego godność, rozwój, potrzeby 
i marzenia. Ideałem pracy w samorządzie 
jest doprowadzenie do sytuacji osiągnięcia 

takiego rozwoju warunków życia społecznego, 
politycznego i gospodarczego, w którym 
każdy człowiek może rozwijać własną 
doskonałość. Nie jesteśmy jednak zawieszeni 
w próżni. W naszych lokalnych środowiskach 
potrzebujemy wsparcia i budowy atmosfery 
politycznej sprzyjającej rozwojowi Polski 
i Polaków. Z tym większą dumą odebrałem 
odznaczenie z rąk Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy, którego bezdyskusyjny autorytet, 
absolutna gotowość pracy dla Polski 
i bezwzględna uczciwość prezentowana 
w życiu, i w pracy są inspiracją dla nas 
wszystkich pracujących w Polsce lokalnej. 

Z.P.: Podjął Pan w swojej wypowiedzi 
bardzo ciekawy wątek – służby człowiekowi. 
Proszę powiedzieć w tym kontekście, 
które z działań powiatu zrealizowanych 
w ostatnich latach uznaje Pan za szczególnie 
ukierunkowane na zaspokajanie ludzkich 
potrzeb i aspiracji ?

Marian Niemirski: W mojej ocenie wszystko, 
czemu wspólnie ze współpracownikami 
samorządowymi, działaczami lokalnymi 
i urzędnikami poświęcaliśmy swoją 
uwagę na przestrzeni ostatnich lat było 
ukierunkowane na człowieka i jego potrzeby. 
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nasze 
pozytywne oddziaływanie na obszary 
aktywności i odpowiedzialności powiatu 
zawsze jest ukierunkowane na zaspokajanie 
ludzkich potrzeb. Uporządkowaliśmy sytuację 
szpitala ratując likwidacją zadłużoną, 
niedoinwestowaną, bez wymaganego 
wyposażenia medycznego placówkę. Nie 
tylko uratowaliśmy miejsca pracy, ale też 
zatrzymaliśmy w powiecie przysuskim bardzo 
ważny element usługi publicznej 
realizowanej w powiecie. 
Zbudowaliśmy system oświaty, 
który został doprowadzony po 
latach karygodnych zaniedbań 
do stanu niewydolności 
infrastrukturalnej i funkcjonalnej. 
Trzeba także pamiętać, 
że w momencie przejęcia 
odpowiedzialności za powiat 
– poprzednicy tak zbilansowali 
budżet, ze brakowało w nim 
pieniędzy na wypłaty dla całej 
oświaty na ostatni miesiąc 
roku. Nie tylko zrealizowaliśmy 
ambitny i szeroko zakrojony 
program inwestycyjny tworząc 
jeden z najsilniejszych i najlepiej 
wyposażonych ośrodków 
oświatowych na Mazowszu, 
ale również stworzyliśmy fundamenty pod 
powstanie powiatowego systemu edukacji 
służącemu potrzebom mieszkańców 
powiatu, którzy własnymi wyborami oceniają 
jakość wprowadzonych przez nas działań. 
Wsparcie udzielane systematycznie przez 
powiat zarówno Policji, jak również Straży 
Pożarnej wzmacnia bezpieczeństwo obywateli 

i poprawia warunki funkcjonowania całej 
lokalnej społeczności. 

Z.P.: Trudno się z Panem nie zgodzić. 
Rzeczywiście uporządkowane, podstawowe 
obszary życia społecznego sprzyjają 
poprawie jakości życia. Jak Pan ocenia 
oddziaływanie realizowanych pod Pana 
kierownictwem inwestycji zakończonych 
w ostatnich latach?

Marian Niemirski: Tutaj kwestia oceny 
jest jeszcze bardziej oczywista. Przez lata 
pracy w samorządzie inicjowałem projekty 
inwestycyjne, które albo tworzyły nowe miejsca, 
albo zaspokajały bardzo ważne potrzeby 
społeczne, albo wręcz otwierały drogę do 
nowych, nie funkcjonujących wcześniej 
obszarów aktywności społecznej. Wymienię 
tylko kilka z wielu, których realizację miałem 
honor wdrożyć i monitorować. Pierwszą 
znaczącą inwestycją, która zapoczątkowała 
rozwój infrastruktury powiatowej, a która 
była realizowana wspólnie z p. starostą 
Markiem Modrzeckim była budowa hali 
sportowej w Przysusze, która przyczyniła 
się do przebudowania stylu życia w naszym 
powiecie. Jest ona nie tylko miejscem, gdzie 
odbywają się lekcje wychowania fizycznego, 
ale również stała się uczęszczanym ośrodkiem 
sportu dorosłych i rekreacji. To, że udało się 
zaszczepić sportowe zamiłowanie potwierdza 
fakt corocznego organizowania rozgrywek 
powiatowej ligi piłki halowej o puchar 
starosty. Liga halowa, która odbywa się 
corocznie, w okresie zimowym gromadzi ok. 
500 pasjonatów piłki nożnej, którzy swoje 
zamiłowanie do sportu realizują w sposób 
aktywny, w czasie rozgrywanych meczów, 

a nie tylko w fotelu kibicując reprezentacji 
w czasie wielkich turniejów, czy spotkań 
klubów – choć to również wspaniały kontakt 
ze sportem. Bez nawet pogłębionej analizy 
widać ogromny wpływ dobrze zrealizowanych 
inwestycji w powiatową ochronę zdrowia. Dzięki 
poprawiającemu się wyposażeniu i remontom 
budynków, zmieniły się diametralnie warunki 

Państwo Niemirscy z Szefową Kancelarii Prezydenta min. 
Małgorzatą Sadurską.

Marian Niemirski - Starosta Powiatu Przysuskiego
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leczenia, a instytucje ochrony zdrowia oferują 
usługi najbardziej potrzebne mieszkańcom. 
Obecnie ochrona zdrowia w powiecie jest 
bardziej związana ze strukturą demograficzną 
lokalnej społeczności i wynikającymi 
z niej realnymi i najczęstszymi problemami 
zdrowotnymi, które muszą być rozwiązywane 
lokalnie, sprawnie i szybko. I do tego celu 
ciągle zmierzamy podejmując się kolejnych 
wyzwań inwestycyjnych. 

Oczywistą sprawą jest 
wielki pozytywny wpływ 
na jakość życia wywiera-
ny po wybudowaniu i od-
daniu do użytku Powiato-
wej Krytej Pływalni. Zna-
czenia tego działania nie 
sposób przecenić. Po-
staraliśmy się tworząc 
projekt, aby basen był 
nie tylko miejscem do 
pływania, ale również 
miejscem do odnowy 
biologicznej i rehabilita-
cji, jak również również 
zabawy i społecznej inte-
gracji. Dlatego w obiek-
cie znalazły się sauny, 
jacuzzi, masażery wod-
ne, zjeżdżalnia, i nasza 
duma – kręgielnia. Lu-
dzie przychodzący na 
basen podkreślają, jak 
bardzo naszej społecz-
ności potrzebny był to obiekt oraz jak wiele 
pozytywów zdrowotnych i społecznych udaje 
się osiągać dzięki jego funkcjonowaniu. Funk-
cjonowanie basenu to więcej zdrowia i dobrej 
rozrywki połączonej z rekreacją i rehabilitacją, 
sportem i edukacją dla wszystkich. 

Z.P.: Widząc, jak wiele dobrych zmian 
zostało wprowadzonych w powiecie 
przysuskim, w wielu sferach życia 
społecznego, jaki obszar działania jest w tej 
chwili według Pana najbardziej deficytowy 
i wymaga najpilniejszej interwencji?

Marian Niemirski: Nie ma w tej chwili 
takiej sfery ustawowej aktywności powiatu, 
w której nie doprowadzilibyśmy w ostatnich 
latach do głębokiej zmiany jakościowej. Ale 
uważam, że jako samorządowcy powinniśmy 
skupiać się na człowieku i jego potrzebach, 
a nie tylko na prawnie wytyczonych obszarach 
aktywności poszczególnych samorządów. 
W takiej sytuacji zamiast angażować się 

w rozwiązywanie ludzkich problemów 
zaczęlibyśmy się zastanawiać, nie jak robić, 
ale jak nie robić, bo to przecież nie nasze 
zadanie. Czasem, nawet w strukturach o tak 
wysokim poziomie sformalizowania potrzebna 
jest po prostu pasja i szacunek dla człowieka. 
W swoich decyzjach i działaniach zawsze 
musimy mieć go na pierwszym miejscu, jego 
godność, rozwój, potrzeby i marzenia. Ideałem 

pracy w samorządzie jest doprowadzenie 
do sytuacji osiągnięcia takiego rozwoju 
warunków życia, w których każdy człowiek 
może spełniać własne aspiracje i marzenia 
oraz w sposób nieskrępowany cieszyć się 
wolnością. I to jest moje największe marzenie 
do zrealizowania na niwie publicznej. Żeby 
tak się stało musimy dosłownie stawać na 
głowie, żeby ożywić nasz powiat od strony 
ekonomii i inwestycji. Ja wiem oczywiście, że 
powiat nie prowadzi z postanowień prawa tego 
typu działalności. Ale jestem gotów podjąć się 
każdego rodzaju wysiłku i pracy, aby przyczynić 
się do intensyfikacji działań inwestycyjnych 
i tworzenia nowych miejsc pracy. Każdy nowo 
zatrudniony mieszkaniec powiatu to moja 
wielka radość. Nie jesteśmy jednak zawieszeni 
w próżni. W naszych lokalnych środowiskach 
potrzebujemy wsparcia i budowy atmosfery 
politycznej sprzyjającej rozwojowi Polski 
i Polaków. Od ostatnich wyborów możemy 

liczyć również na wsparcie 
rządu w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. Będę się starał zrobić 
wszystko, co tylko możliwe, aby zainteresować 
odpowiedzialnych ludzi problemami 
mieszkańców powiatu przysuskiego i uzyskać 
pomoc w ich rozwiązaniu. Tak rozumiem 
działanie państwa solidarnego i wierzę głęboko, 
że w takim kierunku Polska zmierza pod 

kierownictwem Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy i Pani Premier Beaty 
Szydło. 

Z.P.: Panie Starosto w czym 
w Pana opinii leży źródło sukcesu 
w pracy samorządowej?

Marian Niemirski: Odpowiedź 
jest bardzo prosta – to uczciwość 
i szczerość są podstawą do 
osiągania dobra w każdej dziedzinie 
życia. Szczególnie istotne jest to 
na niwie publicznej, gdzie tak wiele 
zależy od działania wspólnego, 
a ostateczny kształt działań jest 
konsekwencją działania procedur 
demokratycznych. My jako pierwsi 
samorządowcy w powiecie, 
a może również i w całym regionie 
wprowadziliśmy zasadę uczciwego 
rozliczania się się z wyborcami 
z obietnic składanych w kampanii 
wyborczej. Przed każdymi 
wyborami wydajemy broszurkę, 
która nie tylko jest zbiorem obietnic 
i założeń programowych, ale w swej 

głównej części jest przede wszystkim uczciwym 
rozliczeniem się z pracy w czasie kadencji 
i świadectwem naszej politycznej uczciwości 
właśnie. Poza tym ważny jest szacunek 
dla człowieka, chęć pracy dla wspólnego 
dobra, słowem wszystko to, co mieści się 
chrześcijańskim kanonie wartości. To tworzy 
kręgosłup moralny i etyczny i nie pozwala 
zapomnieć z czyjego mandatu i woli pełnimy 
swoje funkcje i komu, jako samorządowcy 
jesteśmy zobowiązani służyć. Jeśli uczciwi 
ludzie uczciwie pracują dla swoich uczciwych 
sąsiadów i bliskich – to efekty ich pracy są 
zawsze przyzwoite.

Z.P.:Dziękuje serdecznie za rozmowę, 
jeszcze raz gratuluje sukcesów i w sposób 
szczególny życzę realizacji kolejnych 
planów. 

Marian Niemirski: Dziękuję bardzo 
i pozdrawiam Szanownych Państwa 
Czytelników „Ziemi Przysuskiej”

Zmiany personalne w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Przysusze

Z dniem 7 czerwca  2016 roku  w fotelu kierownika biura terenowego 
KRUS  w Przysusze zasiadła pani Halina Ziemniak. Nowa pani kierownik 
zastąpi na tym miejscu odwołaną ze stanowiska Jadwigę Tomasik. 
Najlepsze życzenia na nowej drodze zawodowej złożyły władze powiatu 
w osobach Starosty Mariana Niemirskiego i Wicestarosty Tomasza 
Matlakiewicza. 

Halina Ziemniak jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Pracowała między innymi w PZU, a obecnie prowadziła własną działalność 
ubezpieczeniową. Powołania dokonała Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Joanna Bala. 

Marta Zbrowska

Moment gratulacji Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czy Prezydent odwiedzi Starostę w Przysusze
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05.06.2016 r. zostały zorganizowane 
przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, Urząd Gminy 
i Miasta w Przysusze - Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze i Dom Kultury 57 Dni 
Kolbergowskie. 

Partnerem przeglądu była LGD „RAZEM 
DLA RADOMKI”, a organizatorzy skorzystali 
z dofinansowania ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Celem przeglądu 
była popularyzacja i ochrona najcenniejszych 
tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu 
ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji 
mieszkańców wsi regionu radomskiego. 
Laureaci przeglądu, spełniający wymogi 
formalne, typowani są na Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą. Przegląd rozpoczął się o godz. 
9 30. i trwał z przerwą do godziny 18.00. 
W przeglądzie wystąpili wykonawcy z regionu 
radomskiego oraz wychowankowie mistrzów 
pochodzących z regionu radomskiego: 
śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze a capella, 
uprawiające jednogłosowy śpiew gromadny, 
instrumentaliści – soliści grający na tradycyjnych 
instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia, 
bębenek, basy i inne instrumenty muzyczne, 
kapele ludowe. Ze względu na duża liczbę 
występujących organizatorzy ograniczyli czas 
pojedynczych występów do 5 min. dla solistów; 
7 min. dla kapel i zespołów.  Jury w składzie: 
1. Adolf Krzemiński – Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego Delegatura 
w Radomiu - Przewodniczący 2. Anna Borucka-
Szotkowska – Program II -Polskie Radio 
Radowe Centrum Kultury w Warszawie 3. 
Prof. dr hab. Piotr Dahlig– Instytut Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, po przesłuchaniu 
wystąpień konkursowych, postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii 
zespołów śpiewaczych wystąpiło 29 zespołów 
śpiewaczych - nagrodę specjalną w wysokości 
800 zł dla zespołu - Zespołu Obrzędowego 
„Ostałki” z Ostałówka gm. Chlewiska - I nagroda 
dla 2 zespołów śpiewaczych w wysokości 500 zł 
każda dla - „Gołcunecek” z Gałek Rusinowskich 
gm. Rusinów - „Zakukała Kukułecka” z Gałek 
Rusinowskich gm. Rusinów - II nagroda dla 

2 zespołów śpiewaczych wysokości 400 
zł każda dla - „Przystalanek” z Przystałowic 
Małych gm. Rusinów - „Gąsawianek” z Gąsaw 
Rządowych gm. Jastrząb - III nagroda dla 3 
zespołów śpiewaczych w wysokości 300 zł 
każda dla - „Zdziechowianek” ze Zdziechowa gm. 
Szydłowiec - „Chomentowianek” z Chomentowa 
gm. Skaryszew - „Strykowianek” ze Strykowic 
Górnych gm. Zwoleń - wyróżnienie dla 6 zespołów 
w wysokości 200 zł każde dla - „Kazanowianek 
znad Iłżanki” z Kazanowa - Zespółu Śpiewaczego 

z Korzyc gm. Szydłowiec - Zespołu Śpiewaczego 
z Mierziączki gm. Przyłęk - „Mirowianek” z Mirowa 
- „Łaguszowianek” z Łaguszowa gm. Przyłęk - 
„Korzenie” z Łaguszowa gm. Przyłęk. W kategorii 
kapel ludowych wystąpiło 13 kapel ludowych 
- nagrodę specjalną w wysokości 800 zł dla 
- Kapeli Tadeusza Jedynaka z Przystałowic 
Małych gm. Rusinów - I nagroda dla 4 kapel 
w wysokości 600 zł każda dla - Kapeli Ludowej 
z Brogowej gm. Rusinów - Kapeli Piotra 
Gacy i Pańczaków z Rdzowa gm. Potworów 
- Rodzinnej Kapeli Foktów z Radomia - Kapeli 
Jana Wochniaka z Wieniawy - II nagroda dla 
2 kapel w wysokości 500 zł każda dla - Kapeli 
Henryka Zawadzkiego z Strzałkowa gm. 
Wolanów - Kapeli Wiesława Zielonki z Broniowa 
gm. Chlewiska - III nagroda w wysokości 300 
zł dla - Kapeli Krzysztofa Rokicińskiego ze 
Starych Siekluk gm. Błotnica - wyróżnienie dla 
kapeli w wysokości 200 zł dla - Kapeli Józefa 
Wyrwińskiego z Korzyc gm. Szydłowiec. 
W kategorii soliści śpiewacy wystąpiło 20 

solistów śpiewaków - I nagroda w wysokości 
400 zł dla - Krystyny Ciesielskiej z Brogowej 
gm. Rusinów - II nagroda w wysokości 300 zł 
dla - Marii Janaczek z Łaguszowa gm. Przyłęk 
- III nagroda w wysokości 200 zł dla - Zuzanny 
Matyjasek z Solca nad Wisłą - wyróżnienie 
dla 2 solistów w wysokości 150 zł każde dla 
- Piotra Młodawskiego ze Skrzyńska gm. 
Przysucha - Marianny Fidos z Ruszkowice gm. 
Borkowice. W kategorii soliści instrumentaliści 
wystąpiło 8 solistów instrumentalistów - 
I nagroda w wysokości 500 zł dla - Jana Kmity 
z Przystałowic Małych gm. Rusinów - II nagroda 
dla 2 instrumentalistów w wysokości 400 zł każda 
dla - Adama Tarnowskiego z Janiszewa gm. 
Zakrzew - Zdzisława Kwapińskiego z Radomia 
- III nagroda w wysokości 300 zł dla - Stefana 
Dziubińskiego z Radomia - wyróżnienie dla 3 
instrumentalistów w wysokości 200 zł każda 
dla - Tadeusza Sałbuta ze Zwolenia - Ryszarda 
Wlazło z Dąbrowy Górniczej - Wacława Imiołka 
z Jedlanki gm. Jedlińsk 5. W kategorii folklor - 
kontynuacja Do tej kategorii zakwalifikowano 
3 kapele. I nagrody w wysokości 600 zł nie 
przyznano, II nagrodę dla 3 kapel w wysokości 
400 zł każda dla - Kapeli Wiesławy Gromadzkiej 
z Kamienia Dużego gm. Wieniawa - Kapeli 
Jacka Bursy z Guzowa gm. Orońsko - Kapeli 
Lipce z Wygnanowa gm. Przytyk III Nagrodę 
w wysokości 300 zł dla - nie przyznano Ponadto 
jury wytypowało na ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą następujące zespoły, kapele i solistów: - 
solista śpiewak Maria Janaczek z Łaguszowa 
- solista śpiewak Zuzanna Matyjasek z Solca 
nad Wisłą - solista instrumentalista Adam 
Tarnowski z Janiszewa - solista instrumentalista 
Zdzisław Kwapiński z Radomia - Kapela Ludowa 
z Brogowej gm. Rusinów - Kapela Wiesława 
Zielonki z Broniowa gm. Chlewiska - Zespół 
Śpiewaczy „Przystalanki” z Przystałowic Małych 
gm. Rusinów - Zespół Śpiewaczy „Gąsawianki” 
z Gąsaw Rządowych gm. Jastrząb - folklor – 
kontynuacja Kapela Wiesławy Gromadzkiej 
z Kamienia Małego - folklor – kontynuacja Kapela 
Jacka Bursy z Guzowa gm. Orońsko - folklor – 
kontynuacja Kapela Lipce z Wygnanowa gm. 
Przytyk.                                               Redakcja

23 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Przysusze odbyły się 
konkursy na dyrektora Zespołu Placówek   
Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  
w Goździkowie i Zespołu Szkół nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. 

W pracach komisji konkursowej oceniającej 
startujących kandydatów brali udział 
przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Rady 
Pedagogicznej szkoły, której konkurs dotyczył, 
rady rodziców i przedstawicieli nauczycielskich 
związków zawodowych ZNP i Nauczycielskiej 
Solidarności. Jako pierwszy o godzinie 10.00 
stanął do konkursu kandydat do objęcia funkcji 
dyrektora placówek w Goździkowie p. Marcin 
Białek, który po stwierdzeniu przez komisję 
prawidłowości dostarczonej dokumentacji 
prezentował plan swojego działania na 
stanowisku dyrektora. Po zakończeniu 
wystąpienia kandydata komisja zadawała pytania 

z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, na 
które kandydat odpowiadał w sposób bezbłędny. 
Po ponad godzinnej rozmowie kandydat 
opuścił salę, a komisja przystąpiła do oceny. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 

komisja konkursowa pozytywnie zweryfikowała 
kandydaturę Pana Marcina Białka na stanowisko 
dyrektora  Zespołu Placówek Resocjalizacyjno 
- Socjoterapeutycznych w Goździkowie. 
O godzinie 12.00 rozpoczął się drugi konkurs 

na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. Skład komisji 
konkursowej uległ zmianie ponieważ dołączyli 
do niej przedstawiciele Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców z ZS 2, a opuściły ją osoby 
delegowane z Goździkowa. Posiedzenie 
rozpoczęło się dokładnie o 12.00. do konkursu 
podobnie, jak w pierwszej turze postępowania 
przystąpiła 1 kandydatka – dotychczasowa 
dyrektor szkoły Małgorzata Bednarska. Po 
zrealizowaniu podobnej procedury komisja po 
ponad półtoragodzinnym posiedzeniu pozytywnie 
zweryfikowała kandydaturę Pani Małgorzaty 
Bednarskie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. Kandydatom 
obejmującym stanowiska gratulujemy i życzymy 
sukcesów zawodowych. Druga część konkursów 
na dyrektorów szkół prowadzonych przez 
powiat odbędzie się w sierpniu 2016 r., przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Jarosław Bednarski

Kapela Tadeusza Jedynaka z Przystańowic Małych 
- Nagroda Specjalna w kategorii kapel ludowych                           
57. Dni Kolbergowskich.

Dni Kolbergowskie po raz 57

Konkursy na dyrektorów szkół rozstrzygnięte
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Egzaminy zawodowe

Wystawa „Robert Jankowski – pejzaż, portret, martwa natura” 
czynna od 3.06 do 30.07.2016 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze 

17 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół 
nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze 
rozpoczęły się egzaminy  z kwalifikacji  
w następujących zawodach: technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik 
mechanik, technik  hotelarstwa, technik 
usług fryzjerskich, kucharz, mechanik – 
monter maszyn i urządzeń. 

Uczniowie zdają egzaminy z  następujących 
kwalifikacji: M.17 Montaż i obsługa maszyn 
i urządzeń  (31 uczniów technikum i zsz), T.06 
Sporządzanie potraw i napojów (64 uczniów 
technikum i zsz), T.11 Planowanie i realizacja 
usług w recepcji (25 uczniów technikum), B.11 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
(1 uczeń  zsz), A.19 Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich (9 uczniów technikum), Część 
pisemna odbyła się 17 czerwca o godzinie: 
10 i 12. 

Do egzaminu przystąpiło 130 uczniów klas II  i III 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Od 20 do 23 
czerwca 2016 roku odbyła się cześć praktyczna egzaminu 
z kwalifikacji. W tym czasie uczniowie w grupach po 6 osób 
zdają egzamin praktyczny, który odbywa się na trzy zmiany 
o godz. 8,12 i 16 szkolnych pracowniach wyposażonych 
zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Wyniki egzaminu będą znane: 26 sierpnia 2016r. Warto 
pamiętać, że potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu 
kwalifikacje zawodowe są uznawane na terenie całej Unii 
Europejskiej i są przepustką do podjęcia pracy oraz dalszego 
rozwoju kariery zawodowej.

Jarosław Bednarski

Robert Jankowski urodzony w 1971 r. w Przysusze. Studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. 

Dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. W latach 1998-2009 pracował jako asystent 
w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 
w 2005 r. uzyskał stopień doktora sztuki. W 2009 r. zrezygnował z pracy na 
uczelni. Zajmuje się malarstwem. Swoje obrazy prezentował na wystawach 
indywidualnych: Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Łódź, 2001; 
Galeria Krótko i węzłowato…, Politechnika Łódzka, 2003; Galeria Aula Jana 
Pawła II, Łódź – Andrzejów, 2008; Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, galeria 
Willa, Łódź, 2015; Dom Literatury, Warszawa 2015. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.                                    Muzeum

30 czerwca zakończył się pierwszy etap 
prac remontowych na drogach powiatowych. 
Wykonane prace remontowe zamknęły się 
kwotą ponad 1 546 tys. zł. Polegały one 
na frezowaniu nierówności nawierzchni, 
wyrównaniu podłoża, przygotowaniu 
i utwardzeniu poboczy oraz ułożeniu dwóch 
warstw nawierzchni. 

Dzięki dużej konkurencji i prawidłowo 
prowadzonym postępowaniom przetargowym 
powiat zakwalifikował kolejne odcinki dróg 
do przeprowadzenia prac remontowych. Już 
wkrótce mieszkańcy będą mogli zauważyć 
działania ekip drogowych wykonujące 
następujące zadania: remont drogi powiatowej 

Nr 3307W dr. nr 749 - Kol. Szczerbacka. 
Wykonywać remont będzie firna TRAKT 
S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 
Piekoszów, za kwotę  228 671 zł brutto, ta sama 
firma wykona również remont drogi powiatowej 
Nr 1109W Jabłonna – Ulów, za kwotę 146 781 zł. 
Natomiast BUDROMOST – STARACHOWICE 
Sp. zo.o. Ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock 
wykona remont  drogi powiatowej Nr 3332W 
Janików - Sokolniki Suche za 125 925 zł oraz 
przebudowę drogi powiatowej Nr 3301W 
Skrzynno - Borkowice – Bryzgów za kwotę 
258 749 zł. Zamówione prace mają zostać 
zakończone do 19 sierpnia  2016 r.

Jarosław Bednarski

Jedna z grup z zespołem egzaminacyjnym. 

Zdający na stanowiskach roboczych.

Jeden z wielu odcinków dróg powiatowych 
wyremontowanych ze środków powiatu w 2016 r.

Intensywnie na drogach



BoRkowicE

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA8

Nadanie imienia „Antoninek” Przedszkolu Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach

Zwycięstwo Strażaków Ochotników 
z Borkowic 

Dzień 11 czerwca 2016 roku był dla nas 
szczególnym czasem świętowania i radości, 
miała bowiem miejsce uroczystość nadania 
imienia przedszkolu prowadzonemu przez 
Siostry w Borkowicach. Od tego dnia 
Przedszkole Niepubliczne prowadzone 
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek w Borkowicach otrzymało imię 
„Antoninek” ze świętem patronalnym 13 
czerwca w liturgiczne wspomnienie Św. 
Antoniego z Padwy. 

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła 
się Mszą Świętą o godz. 12.00 w kościele 
parafialnym w Borkowicach, na którą przybyły 
nasze przedszkolaki ze swoimi rodzicami, Siostry 
i wszyscy zaproszeni goście - władze lokalne, 
przedstawiciele oświaty, dyrektorzy lokalnych 
ośrodków. 

Po Mszy Świętej przed wejściem do 
przedszkola odbyło się uroczyste odczytanie 
Aktu nadania imienia, którego dokonała w imieniu 
Przełożonej Generalnej Sióstr – Jej zastępczyni 
s. Wikaria Krystiana Chojnacka, następnie miało 
miejsce poświęcenie obrazu Św. Antoniego – 
namalowanego specjalnie na tę okazję przez 
Panią Patrycję Winiarską z Ninkowa, wspólna 
modlitwa i oddanie się dzieci pod opiekę św. 
Antoniego oraz odśpiewanie Hymnu przedszkola 
ułożonego przez nasze Siostry. 

Po zawieszeniu obrazu w przedszkolu 
wszyscy udaliśmy się do sali teatralnej, gdzie 
zostało przedstawione historyczne tło powstania 
naszego przedszkola i jego nazwy przez s.Teresę 
Wolską. Na koniec oficjalnych części naszej 
uroczystości odbyło się niezwykłe przedstawienie 
„Kopciuszek” w wykonaniu rodziców naszych 
przedszkolaków. Nasi Kochani Rodzice sprawili 
naszym wychowankom i nam wspaniałą 
niespodziankę. Cóż rzec, a właściwie napisać... 
rewelacyjna obsada, reżyseria, scenografia 
i ludzie:). Wszystkie dzieci i zaproszeni goście 
byli zachwyceni. Cudni aktorzy, wspaniałe 
przedstawienie, śmiech do łez, radość dzieci 
i bajkowe wspomnienia – bezcenne, pozostaną 
w nas na długo. W bardzo radosnych nastrojach 
ruszyliśmy na wspólne biesiadowanie, grillowanie 
i tańcowanie na Chwałę Bogu.

A dlaczego i skąd właśnie takie imię 
„Antoninek”?

Pierwsza przyczyna jest bardzo oczywista – 
wspomniał o niej ks. Proboszcz Marek Lurzyński 
podczas kazania, że to sam Św. Antoni 370 lat 

temu wybrał sobie Borkowice na miejsce czci 
wiernych i chciał tu pozostać, od połowy XVII w. 
w słynącej cudami figurze w naszym kościele. Ks. 
Ja Wiśniewski pisząc o historii cudownej rzeźby 
św. Antoniego wspomina moment, gdy górnik 
Hilary Mala z Niechwalowa pod Kielcami wydobył 
trzy ołowiane bryły. Na polecenie pana starosty 
Czechowskiego, wyrzeźbiono figury trzech 
świętych. Gdy już wizerunek Matki Bożej znalazł 
miejsce w bazylice katedralnej przy chrzcielnicy 
w Kielcach, a św. Barbary na Karczówce, szukano 
miejsca dla rzeźby św. Antoniego.

„Sam nie wiedział, gdzie posłać, czyniono 
więc próby.

Wprzągnięto parę wołów do woza z figurą
Wymawiano kościoły i parafię, którą
Antoni pragnie obrać za tron dla 

swej chwały,
Lecz woły, jak zaklęte, z miejsca 

nie ruszały…
Na próżno wymawiano bliższe okolice.
Dopiero, gdy ktoś wspomniał 

wioskę Borkowice,
Ruszyły raźno z miejsca oba woły razem.
Jakby szły za natchnieniem 

i boskim rozkazem,
Więc konika wprzągnięto i nim zamiast 

parą
Ruszył z Kielc do Borkowic Mala 

z swą ofiarą”.
(Ks. Jan Wiśniewski, Historia figury św. 

Antoniego w Borkowicach)
Wierni Borkowic i okolicy nigdy nie zawiedli się, 

polecając swe troski i potrzeby wstawiennictwu św. 
Antoniego. Świadczą o tym liczne wota i zaufanie 
do tego Świętego. Wydaje się, że już fakt kultu, 
jaki w Borkowicach odbiera przez 370 lat święty 
Antoni byłby wystarczającym motywem, aby jego 
opiece i patronatowi powierzyć przedszkole, które 
znajduje się na terenie parafii.

Jest jednak jeszcze druga przyczyna nadania 
przedszkolu imienia „Antoninek”, a dla nas 
jako benedyktynek misjonarek równie ważna 
i odnosząca się do życia i historii Zgromadzenia. 
Placówka w Borkowicach była pierwszą 
w granicach dzisiejszej Polski placówką Sióstr 
(grudzień 1939 roku kiedy to przybyły tu pierwsze 
nasze Siostry), według zapisów ks. Jana 
Wiśniewskiego, dom zakonny był poświęcony 
św. Antoniemu.

Nazwa Przedszkola „Antoninek” jest 
nawiązaniem do historii Zgromadzenia. W okresie 

międzywojennym tak nazywał się Dom Dziecka 
w Kowlu, z którego Siostry zostały wypędzone 
przez sowieckie władze. Kontynuacja tej 
nazwy jest hołdem dla wszystkich Sióstr, które 
poświęcały się pracy opiekuńczo-wychowawczej 
na Kresach, a nam przypomina, że jesteśmy 
kontynuatorkami duchowego dziedzictwa 
i charyzmatu Zgromadzenia.

Wybór patrona to ważna decyzja w życiu 
jednostki i społeczności. Taką społecznością - 
rodziną - jest przedszkole. Rodzice z zaufaniem 
i otwartością powierzają nam swój najcenniejszy 
skarb – dziecko. My, jako wychowawcy, mamy 
zaszczyt uczestniczyć w jego życiu, ważne 
są więc wartości jakie towarzyszą naszym 
wzajemnym relacjom.

Patron, którego imię nosi nasze przedszkole 
kierował się w życiu wartościami – POKÓJ 
i DOBRO, PRACA i NAUKA. Są to wartości bliskie 
także nam jako benedyktynkom misjonarkom. 
Tymi wartościami od wielu lat staramy się kierować 
w naszej posłudze dzieciom i to one wyznaczają 
kierunek naszych starań wychowawczych: od 
domów dziecka - dawniej na terenach Ukrainy, 
do przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych 
w Polsce i poza granicami - dziś. 

Święty Antoni z Padwy, którego przedszkole 
obiera za patrona, będzie nas odtąd prowadził, 
towarzyszył w naszym codziennym przedszkolnym 
życiu. 

Wspomniana uroczystość nadania imienia 
św. Antoniego – „Antoninka” odnowionemu 
przedszkolu jest piękną kontynuacją misji sióstr 
i wpisaniem jej w kult św. Antoniego z Padwy, który 
w Borkowicach trwa od połowy XVII w.

W niedzielę 19 czerwca w Wieniawie odbyły się VIII Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

W zawodach brało udział łącznie 13 jednostek OSP z powiatu 
przysuskiego w tym strażacy ochotniczy z Gminy Borkowice z trzech  
jednostek: Ninkowa, Borkowic oraz Rzucowa.  Zawody składały się 
z dwóch konkurencji : sztafeta 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie 
bojowe. Jednostka OSP z Borkowic w składzie: Kamil Sikora, Sebastian 
Sikora, Karol Sikora, Sobczak Adam, Raczyński Kamil, Gruchot Kamil, 
Filip Traczyk pod dowództwem dh Roberta Siudka uzyskała w ćwiczeniu 
bojowym najlepszy czas 35,20 sekund a w sztafecie 58,80 sekund 
klasyfikując  się tym samym na pierwszym miejscu. Drużyna z Rzucowa 
zajęła 10 miejsce zaś z  Ninkowa 12. Serdecznie gratulujemy.
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Aktywna biblioteka 

Majówka na Krakowej Górze 
- 1050 rocznica chrztu Polski

Maj i czerwiec to miesiące, w których 
Bibliotekę Publiczną w Borkowicach   
odwiedz i ły  dz iec i  z  k las  0 -3 
z PSP w Borkowicach, przedszkolaki 
SP z Ninkowa i przedszkolaki od sióstr 
Benedyktynek z Borkowic. 

Głównym celem tych spotkań z dziećmi było 
promowanie  czytelnictwa, podkreślenie roli 
książki w życiu każdego człowieka. Dzieci 
poznały  magiczne miejsce, w którym jest 
tak dużo różnorodnych książek oraz pracę 
bibliotekarek. Najmłodsze dzieci wysłuchały 
bajkę czytaną na głos, odgadywały 
zagadki o postaciach z bajek i wykonywały 
piękne prace plastyczne. Dla starszych 
dzieci przygotowana została prezentacja 

multimedialna dotycząca budowy książki. 
Dzieci samodzielnie uzupełniały  karty pracy, 
uzupełniając  brakujące elementy książki. 

Dla większości dzieci była to pierwsza 
wizyta wśród tak wielkiego księgozbioru. 
Zauważyłyśmy duże zainteresowanie książką. 
Dużo dzieci podczas tego spotkania wyszło 
z wybraną przez siebie książeczką. Dzieci 
złożyły obietnicę, że niedługo wrócą do 
biblioteki, która nazwały wielką krainą książek. 

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy 
w czasie czytania książek słonecznych 
pełnych przygód wakacji. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki. 
Obiecujemy, że po wyjściu od nas nikt nie 
będzie się nudził.   

W dniu 29.05.2016r.  po raz czternasty 
odbyła się Majówka na Krakowej Górze, 
rodzinna impreza promująca zdrowy styl 
życia pod hasłem  „Nie ulegamy nałogom 
– żyjemy zdrowo”. 

Majówka rozpoczę ła  s ię  Mszą 
Świętą w kościele pw. Świętego Krzyża   
w Borkowicach.  Po uroczystej mszy świętej 
odprawionej przez  ks. Marka Lurzyńskiego  
procesja udała się na Krakową Górę  
śpiewając pieśni religijne. Przybyłych gości 
przywitał gospodarz gminy, wójt Robert 
Fidos  - historyk, regionalista.  Już po raz 
drugi w majówce udział wzięła  Chorągiew 
Rycerska Ziemi Sandomierskiej,  jedno 

z najstarszych  i najbardziej doświadczonych 
bractw rycerskich w Polsce. W swoim 
programie przedstawili  inscenizację chrztu 
wojów Mieszka I  w obecności księcia  i jego 
żony Dobrawy, której towarzyszyła drużyna 
czeskich wojów.  Uzupełnieniem tej inscenizacji 
były pokazy tańca dawnego oraz sprawności 
bojowej drużyny Mieszka I. W rolę Komesa 
grodu sandomierskiego wcielił się prezes grupy 
rycerskiej Pan Karol Bury. By uświetnić 1050 
rocznicę chrztu Polski rycerze oddali salwę 
honorową z broni palnej. Licznie przybyli 
goście nagrodzili gromkimi brawami występy 
tej grupy. Wszyscy uczestnicy rodzinnej 
majówki skosztować mogli regionalnych 

potraw przygotowanych przez  organizatorów. 
Organizatorami Majówki byli: Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Borkowice,  
Parafia pw. Świętego  Krzyża w Borkowicach, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Borkowicach, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, 
5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. 
Emilii Plater, Urząd Gminy oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach, 
Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, 
Gminna Biblioteka Publiczna  w Borkowicach, 
Klub Emeryci i Renciści 50+  oraz Klub Seniora.
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Dzień dziecka w Gielniowie
28 maja na stadionie w Gielniowie zrobiło się 

gwarno i wesoło. Z klaunem i pośród baniek 
mydlanych bawiły się dzieci i młodzież. Po raz 
czwarty został zorganizowany Gminny Dzień 
Dziecka, którego koordynatorkami od początku 
są panie Mirosława Samson i Ewelina Danielik. 

W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas 
Pani Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek 
województwa mazowieckiego oraz Pan Rafał 
Rajkowski – członek zarządu województwa 
mazowieckiego. Zacni goście oraz Pan wójt 
Władysław Czarnecki skierowali do najmłodszych 
życzenia pełne ciepła i życzliwości, następnie 
przyłączyli się do wspólnej zabawy z dziećmi. 
W imieniu starosty życzenia dzieciom złożyła Pani 
Marta Zbrowska. Z myślą o wszystkich dzieciach 
zostało przygotowane wiele atrakcji, między innymi: 

dmuchane zjeżdżalnie, waterball, euro-bungee, 
trampoliny, ścianka wspinaczkowa, rodeo, sumo, 
mega piłkarzyki, bramka celnościowa, boisko 
wielofunkcyjne. Każdy miał też okazję zrobić sobie 
oryginalne pamiątkowe zdjęcia  w fotobudce. Nie 
zabrakło również licznych konkursów z nagrodami. 

W trakcie imprezy odbył się również kurs nauki 
oberka pod okiem instruktora.

Na scenie swoje zdolności wokalne 
zaprezentowali gimnazjaliści Stanisław Sionek 
i Dominik Stuleblak. Folklorystyczny akcent 
zaprezentowali uczniowie z PSP w Bielinach 
„Bielińska Polka” pod opieką pani Marzeny 
Kozłowskiej-Mastalerek. Rockowe klimaty 
wprowadziła grupa „Supra” z Gminnego 
Ośrodka Kultury z Borkowic z opiekunem panem 
Dariuszem Motylem.

Swoje stoiska prezentowały również przysuskie 
szkoły: Zespołu Szkół nr. 2 im. Ludwika Skowyry 
oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 
II w Przysusze.

Rady Rodziców ze szkół z gminy Gielniów 
zatroszczyły się o poczęstunek dla dzieci. 
Dzięki firmie HORTEX dzieci swoje pragnienie 
gasiły firmowymi sokami. Maskotka zakładu 
mleczarskiego FIGAND rozdawała słodkości – 
pyszne mleczne krówki.

Zwieńczeniem tego wspaniałego dnia był barwny 
Festiwal Kolorów.

Dziękujemy paniom Joannie Gajdzie i Urszuli 
Pańczyk za pełnienie dyżuru medycznego.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, 
rodzicom, Stowarzyszeniu Rozwadzianki, 
strażakom za pomoc w organizacji Dnia Dziecka
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Dzień Ziemi

Kibice z Gielniowa na Euro 2016 we Francji

Mama i tata to najważniejsze osoby w życiu 
każdego dziecka. To oni kochają swe dzieci, 
wychowują i uczą żyć. Z myślą o rodzicach 
dzieci z przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Gielniowie przygotowały festyn, by 
podziękować swoim rodzicom za dobroć, 
wyrozumiałość, cierpliwość. 

Występy w parku Prezentacje dzieci odbyły się 
w muszli parkowej, w centrum Gielniowa. Pod 
kierunkiem swoich wychowawczyń, przedszkolaki 
i uczniowie klas I-III ćwiczyły recytację wierszy 
i doskonaliły swe umiejętności wokalne. Wielkie 
zaangażowanie maluchów i świadomość, że 
odbiorcami ich występu będą rodzice, sprawiły, 
że popisy małych wykonawców stały na wysokim 
poziomie. Rodzice z zachwytem i wzruszeniem 
słuchali serdecznych słów płynących z wierszy 
i dziecięcych piosenek. I choć czasem trema 
pokonała małego artystę, nie zmieniło to faktu, 
że występy w gielniowskim parku przyjęte były 

z wielką radością i życzliwością. 
Dzień Ziemi w szkole Uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Gielniowie podjęli 
działania, aby upiększyć otoczenie 
szkolnego budynku. - Wszyscy 
wiemy, że miłe, przyjazne otoczenie 
korzystnie wpływa na efekty 
pracy. Ta prawidłowość dotyczy 
także pracy uczniów - mówią 
nauczyciele. Agata Michałowicz, 
opiekunka Ligi Ochrony Przyrody, 
zainicjowała akcję sadzenia 
kwiatów i krzewów ozdobnych 
na placu szkolnym. Dzieci i ich 
rodzice z wielkim zaangażowaniem podeszli do 
tej pożytecznej akcji, ramach obchodów Dnia 
Ziemi. Uczniowie klas starszych zamienili pióra 
i długopisy na narzędzia ogrodnicze i z wielką 
pieszczotliwością ukwiecili szkolne rabatki. Poszły 

też w ruch szpadle, aby właściwie przygotować 
stanowiska dla różnorodnych krzewów ozdobnych. 
- Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy efekty 
naszej pracy. Choć tutejszy piasek nie sprzyja 
roślinom, wierzymy, że nasze zabiegi dadzą efekt 
- dodają nauczyciele.
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Mieszkańcy w Gielniowa w serwisie tvp Info.

Z Sebastianem Milą.

Na południu Francji jak w tropikach.

Przy autobusie reprezentacji
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,,Powietrze i ja”

Festiwal Projektów Gimnazjalnych

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
Lotników Polskich w Klwowie przystąpili do 
działań w ramach projektu ekologicznego 
,,Powietrze i ja” realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne 
Marzenia” współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach realizacji zadania publicznego 
,,Działania informacyjno- edukacyjne na 
temat zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu 
na zdrowie i możliwości zmniejszenia tych 
zanieczyszczeń przez społeczeństwo”. 

Celem  projektu jest pogłębienie wiedzy  
dotyczącej rodzajów, źródeł, skutków 
zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na 
organizm człowieka, pobudzanie wrażliwości 
na piękno przyrody i konieczność  jej ochrony, 
stosowanie metod badawczych, podwyższenie 
świadomości ekologicznej dotyczącej 
potrzeby przeciwdziałania spalaniu  odpadów 
w domowych instalacjach grzewczych oraz 
zmniejszenia częstotliwości używania 
pojazdów, poszukiwanie i analizowanie 
dostępnych źródeł informacji o środowisku oraz  
prezentowanie atrakcyjnych form plastycznych, 
wdrażanie nawyków i umiejętności 
sprzyjających zachowaniom proekologicznym,  
promowanie działań związanych z ochroną 
środowiska. W ramach projektu zaplanowane 
są zajęcia edukacyjne, badania, wycieczki 
naukowe i terenowe, prelekcje, stworzenie 
broszury informacyjnej, gazetki tematycznej 
oraz konkurs. Do projektu, po rekrutacji  
przystąpiła 20 osobowa grupa uczniów klas 
I i II. W dniu 22.06.2016 r grupa projektowa 
wybrała się na wycieczkę do Przysuchy. 

Uczestnicy spotkali się z kierownikiem 
Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym w Przysusze 
p.  Leszkiem Kopijkiem, który przybliżył im 
problem zanieczyszczeń i ochrony powietrza 
w naszym powiecie. Ponadto przedstawił 
podział zanieczyszczeń, ich źródła i wpływ 
na organizm człowieka i otaczającą przyrodę 
oraz główne źródła emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, a także skutki zanieczyszczeń 
powietrza: kwaśne deszcze, smog, odory, 
dziura ozonowa, efekt cieplarniany. Zwrócił 
uwagę na  zanieczyszczenia występujące 
w Polsce oraz co można robić,  aby oczyścić 
powietrze. Przedstawił toksyczne działanie 
ozonu na organizm i grupy najbardziej 
narażone na ozon. Podał również ciekawostki: 
Jeden lot przez Atlantyk pochłania 60 tys. 
litrów paliwa, czyli więcej niż przeciętny 
kierowca zużyje przez 50 lat a wytworzenie 
samochodu hybrydowego to emisja 15-30 
ton CO2.  Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w stacji diagnostycznej warsztatu 
samochodowego  AUTO-SERWIS KOS, gdzie 
właściciel, pan Krzysztof Kos oprowadził nas po 

warsztacie i przekazał informacje na 
temat katalizatorów samochodowych 
oraz różnice w składzie spalin 
t ra f ia jących  do  powie t rza 
w przypadku aut posiadających 
lub nieposiadających katalizatora. 
Uczestnicy mogli też obejrzeć 
katalizator.  Zaplanowane w projekcie 
kolejne działania edukacyjno – 
informacyjne mają na celu podnieść 
świadomość ekologiczną i uzmysłowić 

uczestnikom, że natura sama nie obroni się 
przed ogromnymi ilościami zanieczyszczeń, 
które w sposób istotny wpływają na zdrowie 
ludzi i środowisko. Młody człowiek przede 
wszystkim powinien czuć się odpowiedzialny 
za otaczającą przestrzeń przyrodniczą. 

Zakładamy, że raz ukształtowane nawyki, 
poparte wiedzą, obserwacjami i badaniami, 
zachowają się trwale w świadomości 
uczestników projektu, a tym samym wpłyną 
na znaczną poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego naszej okolicy, jakość życia 
i zdrowia. 

Dnia 10. 06. 2016 r. w Zespole Szkół 
Samorządowych w Klwowie odbył się 
Festiwal Projektów Gimnazjalnych w czasie 
którego, rodzice, dyrekcja, nauczyciele 
i społeczność uczniowska, mogli obejrzeć 
podsumowanie  z realizacji  projektów 
uczniów  klas II gimnazjum, nad którymi 
pracowali przez kilka ostatnich miesięcy.  

Dziewięć  grup projektowych, pod opieką  na-
uczycieli: Małgorzaty Kopczyńskiej, Agnieszki 
Kośki, Izabeli Niemirskiej, Anny  Nogi, Barba-
ry Ogińskiej, Urszuli Papis, Danuty Szambor, 
podjęło działania obejmujące bardzo szeroki 
obszar wiedzy. Podczas festiwalu mieliśmy  
okazję przejść śladami księdza Jana Twar-
dowskiego. Poznać, choroby dwudziestego 
pierwszego wieku, rolę śmiechu i płaczu w ży-
ciu człowieka. Dowiedzieć się skąd się wzięła 
liczba π? Uzyskać  informacje o procentach, 
lokatach, kredytach,  obliczeniach procento-
wych i ich zastosowaniach.  Zostać zachęce-
ni do odwiedzenia Wielkiej Brytanii.  Obejrzeć 
ciekawe doświadczenia chemiczne w domo-
wym laboratorium. Odpowiedzieć na pytanie:  
Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycz-
nie? Poznać skarby Nilu – dziedzictwo Staro-
żytnego Egiptu. Uczniowie podeszli do swoich 
zadań bardzo skrupulatnie i pomysłowo. Pro-
jekty obejmowały nie tylko prezentację multime-

dialną, lecz również 
recytację wierszy, od-
grywanie scenek, de-
monstrację doświad-
czeń, przygotowanie 
albumów, organizację 
konkursów, wykona-
nie  makiety pirami-
dy,  plansz z hiero-
glifami, mapy Wielkiej 
Brytanii, pokaz stroju 
szkockiego, degusta-
cję przygotowanych 
potraw, filmy oraz inne elementy. Wszystko 
to czyniło realizowane przez grupy projek-
towe zadania ciekawszymi i umożliwiało od-
biorcom poszerzenie wiedzy z dane dziedzi-
ny. Widoczne było zaangażowanie uczniów 
w realizację zadań projektowych. Choć pu-
bliczna prezentacja efektów półrocznej pracy 
była dla wielu bardzo stresującym zadaniem, 
to jednak potrafili się zmobilizować i przed-
stawić swoje dokonania spokojnie i rzeczo-
wo. Należy przyznać, że sama prezentacja 
i realizowane projekty miały bardzo wysoki 
poziom. Ważnym etapem okazało się także 
wspólne podsumowanie pracy uczniów i na-
uczycieli.  Dziękujemy gimnazjalistom z  klas 
II i opiekunom projektów.



kLwÓw

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 13

FESTYN RODZINNY- 1 CZERWCA 2016 r
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca – wszystkie te rodzinne 

święta Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Klwowie 
świętowała  wspólnie 1 czerwca 2016 r. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:30. W pełnej kwiatów 
hali sportowej Pani Dyrektor Edyta Sobczak przywitała  wszystkich 
obecnych: zaproszonych gości – przyjaciół szkoły, rodziców oraz 
uczniów i nauczycieli  okolicznościowym przemówieniem, po czym 
zaprosiła na występy artystyczne  przygotowane przez uczniów klas 
I-VI pod opieką nauczycielek: Beaty Tomczyk, Haliny Dwornik i Elżbiety 
Gawryś. Gdy już ostatni aktorzy zeszli za sceny, a w oczach rodziców 
pojawiły się łzy wzruszenia i szczęścia dzieci podarowały im kwiaty. 

Życzenia i podziękowania  od Pani Dyrektor i księdza Proboszcza 
Stanisława Pudzianowskiego oraz słodkie upominki od Banku 
Spółdzielczego w Przysusze i Urzędu Gminy w Klwowie zakończyły 
część oficjalną. Następnie rozegrano mecze w dwa ognie pomiędzy 
mamusiami a uczennicami z klas I – III i IV - VI. Chłopcy i tatusiowie 
swoje sportowe zmagania toczyli na szkolnym boisku. Uczniowie 
najmłodszych klas - mimo może nie wyglądali zbyt imponująco przy 
drużynie tatusiów -  dorównywali dorosłym sprytem i zwinnością. 
Niezwykle imponująco prezentowała się za to drużyna starszych 
chłopców, którzy wystąpili w strojach podarowanych szkole przez Wójta 
Gminy Klwów - Pana Piotra Papisa. Drugi komplet strojów otrzymali 

w upominku uczniowie naszego  gimnazjum. 
Rywalizacja była zacięta, jednak okazało się, że 
kondycja rodziców nie jest, aż taka słaba, jak 
większość przypuszczała. Wszyscy uczestnicy, 
zarówno wygrani jak i przegrani, otrzymali dyplomy. 
Rozgrywki sportowe prowadzili i komentowali 
nauczyciele wychowania fizycznego. Kolejną 
atrakcją tego dnia był przyjazd samochodów 
wojskowych należących do Grupy Militarnej 
Pilica, której dowodzi major rezerwy Pan Zbigniew 
Gaca – Richter.  Dowódca wraz z pozostałymi 
pasjonatami militariów w osobach:  Jakub Górecki, 
Paweł Serafin, Tadeusz Górnicki, Artur Tomczyk, 
Kamil Serafin, Damian Serafin i Jakub Jarecki 
przybliżyli naszym dzieciakom i ich rodzicom 
budowę i wygląd takiego wojskowego pojazdu. 
Można było oglądać i zaglądać, wsiąść, robić 
zdjęcia, a nawet  wypróbować niektóre z elementów 
wyposażenia. Uczestników festynu bawiła 
Grupa Animatorów z Teatru Forma z Gdańska, 
ubrani w kolorowe stroje organizowali przeróżne 
zabawy i tańce, m. in. zabawy z chustą, skręcanie 
balonikowych zwierzątek, pokazy gigantycznych 
baniek mydlanych oraz malowanie twarzy. Pod 
koniec festynu po szkolnym boisku krążyło mnóstwo 
kolorowych motyli, kotków i innych zabawnych 
stworzeń.  Organizatorzy zadbali także o coś dla 
ciała – każdy uczestnik festynu otrzymał kiełbaskę 
z grilla, napoje i pyszne domowe ciasto, a na 
koniec niespodzianką od rodziców były lody, które 
znalazły  bardzo dużo zwolenników ze względu na 
panujące warunki pogodowe. Uroczystość była 
wspaniała! Zarówno dzieciom jak i rodzicom taka 
forma rodzinnego świętowania bardzo przypadła 
do gustu.  Za organizację festynu dziękujemy 
Dyrekcji Szkoły,  Radzie Rodziców, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom. Z pewnością będziemy 
jeszcze długo wspominali ten dzień.
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Absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu za 2015 r.

Udany Konkurs Wędkarski w Odrzywole

Gmina Odrzywół rozpoczyna opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji

Nowe projekty w gminie Odrzywół
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W dniu 22 czerwca 2016r. obradowała 
Rada Gminy w Odrzywole. Jednym 
z punktów Sesji było przyjęcie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2015r. 
i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
Odrzywół. 

Realizację budżetu w 2015r. i wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie. Rada Gminy 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie i udzieliła 
z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy. 
Budżet Gminy Odrzywół wraz z częścią 
oświatową i komunalną zamknął się po stronie 
dochodów kwotą 12mln 144tys. zł. Po stronie 
wydatków budżet został wykonany w kwocie 
12mln 459tys. zł. Główne źródła dochodu 
Gminy Odrzywół w 2015r. stanowiły m.in.: 

subwencja wyrównawcza 3,4mln zł (27,8% 
ogółu dochodów), subwencja oświatowa 
2,8mln zł (22,6% ogółu dochodów), udziały 
w podatkach dochodowych osób prawnych 
i fizycznych 1,2mln zł (9,8% ogółu dochodów), 
podatki samorządowe i opłaty 824tys. zł (6,6% 
ogółu dochodów), dotacje ze środków unijnych 
i krajowych na inwestycje 962tys. zł (7,7% 
ogółu dochodów). Wydatki Gminy Odrzywół 
w 2015r. zostały poniesione m.in. na: oświatę 
4,4mln zł, utrzymanie Urzędu, administrację 
i utrzymanie pracowników komunalnych 
oraz pracowników zatrudnionych w ramach 
robót publicznych i interwencyjnych 2,2mln 
zł, opiekę społeczną, politykę socjalną 
i kulturalną 1,7mln zł,  inwestycje 2,47mln 
zł (19,9% ogółu poniesionych wydatków).
Wśród inwestycji największa kwota została 
wydana na budowę kanalizacji w Odrzywole 

756tys. zł. Dużym obciążeniem był zakup 
inwestycyjny budynku i 0,5ha placu od 
PGE na ul. Tomaszowskiej w kwocie 
554tys. zł. Z kilku innych inwestycji należy 
wymienić m.in. zagospodarowanie zbiornika 
w Kamiennej Woli, budowa dróg w Kolonii 
Kłonna, Lesie Kamiennowolskim i Jelonku. 
Na Urzędzie Gminy zostały zamontowane 
ogniwa fotowoltaiczne. Na utrzymanie 
Biblioteki Gminnej zostały wydatkowane 
środki w wysokości 80tys. zł. Na utrzymanie 
UKS Blask Odrzywół Gmina wydała 43 tys. 
zł, nie licząc kosztów utrzymania boiska. 
Z budżetu gminy udzielona została też dotacja 
dla Parafii Łęgonice na wykonanie instalacji 
alarmowej i wizyjnej w zabytkowym kościele 
w Łęgonicach Małych. W ramach Funduszu 
Sołeckiego wydano na inwestycje sołeckie 
90 tys. zł.

W sobotę 4 czerwca 2016 r. nad zalewem 
w Odrzywole przeprowadzony został 
I Konkurs wędkarski w kategorii- dzieci 
ze szkół podstawowych. Konkurs związany 
był z Dniem Dziecka. 

Organizatorem konkursu był Wójt Gminy przy 
współpracy Dyrekcji Szkół oraz Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „KARP” w Odrzywole.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 19 dzieci. 
Opiekunami, a zarazem instruktorami byli 
wędkarze ze Stowarzyszenia Wędkarskiego 
”KARP”, którzy przygotowali stanowiska do 
łowienia ryb, sprzęt wędkarski oraz udzielili 
niezbędnego instruktarzu dla młodych rybaków.

Dzieci pod czujnym okiem opiekunów 
spędziły nad wodą (w upalny dzień) kilka 
godzin. Połowy były bardzo udane. Złowione 
ryby były ważone i zapisywane na indywidualne 
konto dziecka. Największy okaz - pond 2 kg 
karp złowiony został przez Gabrysia Gawina. 

Do wyciągnięcia ryby na brzeg niezbędna 
była pomoc opiekuna, który podbierakiem 
wspomagał młodego wędkarza.

Organizatorzy i sponsorzy ufundowali 
dzieciom wspaniałe nagrody. Dla 3 osób, 
które złowiły najwięcej ryb wręczono 
również puchary. Wszyscy otrzymali również 
pamiątkowe dyplomy. Nagrody i dyplomy 

wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Stanisław Gapys i Dyrektor PSP w Odrzywole 
Pani Anna Zbrowska.

Zwieńczeniem konkursu było wspólne  
pieczenie kiełbasek przy ognisku, o które 
zadbało Stowarzyszenie. Radość dzieci była 
tak duża, że organizatorzy planują kontynuację 
konkursu w latach następnych.               P.C.

Jedno z działań programów unijnych 
w nowej edycji finansowej przewiduje 
możliwość pozyskania środków na 
operacje rewitalizacyjne w gminie. 

Rewitalizacja obejmuje swoim zakresem 
rewitalizację społeczną mającą na celu 
łagodzenie lub usunięcie negatywnych zjawisk 
w gminie (m.in. bezrobocia, migracji, upadku 
gospodarstw niskotowarowych, starzenia 
się społeczeństwa, harmonijnego rozwoju 
w zgodzie z wymogami ochrony środowiska 
naturalnego, braku infrastruktury lub jej 
dekapitalizacji). Podstawą ewentualnych 

projektów i wniosków dotacyjnych 
w tej dziedzinie będzie opracowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Odrzywół na lata 2016-2023. 
Koszty jego przygotowania zostaną w 90% 
pokryte z pozyskanej przez Gminę dotacji 
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych. Plan obejmie do 20% 
obszaru gminy (max. 30% mieszkańców) 
przewidzianego do rewitalizacji. Działania 
rewitalizacyjne oddziaływać będą jednak na 
cały obszar gminy. W wyniku opracowania 

wspólnie ze społecznością gminy tego 
planu gmina będzie mogła opracować 
i starać się o pozyskanie środków na 
realizację tzw. „miękkich projektów” (m. in 
szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i jakości 
kształcenia, rozwój kulturalny) oraz na 
projekty inwestycyjne. Już w miesiącu 
lipcu rozpoczną się w gminie spotkania, 
warsztaty i ankietyzacja będąca podstawą 
przygotowania Planu. Z upoważnienia 
Wójta Gminy Mariana Kmieciaka działanie 
to koordynuje Pani Ewa Matuszczak (tel.  
486716057 w. 33)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Wszyscy Razem” otrzymała 
dotację w wysokości 15 tysięcy złotych 
w konkursie na kultywowanie tradycji 
ludowych na Mazowszu. 

Projekt obejmował będzie  organizację 
Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków 
Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich 
i  Stowarzyszeń Ziemi przysuskiej 

w Odrzywole. Środki pochodzą z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Projekt będzie realizowany przy współpracy 
Gminy Odrzywół i będzie rozwinięciem 
corocznego Festiwalu organizowanego 
w terminie jesiennym przez Gminę 
Odrzywół. Projekt przygotowały Katarzyna 
Jastrzębska i Agnieszka Listkiewicz z LGD 
„Wszyscy Razem”.

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie 
tym razem ze środków unijnego Funduszu 
Incjatyw Obywatelskich- Mazowsze Lokalnie, 
przygotowała grupa nieformalna z Kamiennej 
Woli„ Woluńscy Liderzy” z p. Katarzyną 
Jastrzębską i będzie polegał na budowie 
altany nad stawem - jako miejsca rekreacji 
mieszkańców. 



odRZYwÓŁ

Ks. Jan Zieja z Ossy „Sprawiedliwym” XX wieku

Sobótki nad Pilicą i Drzewiczką
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Wójt Gminy Odrzywół wraz z delegacją 
gminy Odrzywół uczestniczył w uroczystości 
wmurowania kamienia pamiątkowego 
poświęconego „Sprawiedliwym” XX wieku 
w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie.

Ogród Sprawiedliwych powstał w 2014r. 
w Warszawie na Woli. Opiekuje się nim 
Dom Spotkań z Historią (DSH). W ogrodzie 
tym na skwerze generała Jana Jura-
Gorzechowskiego są sadzone drzewa pamięci 
wraz z usytuowaniem symbolicznego obelisku 
kamiennego, upamiętniającego tych Polaków, 
którzy w okresie okupacji niemieckiej i w 
okresie komunistycznym występowali w obronie 
godności ludzi, wolności i sprawiedliwości.

Na wniosek Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych 
w 2016r. zostali uhonorowani „Sprawiedliwi” 
w osobach ks. Jana Ziei, rodaka ziemi 
odrzywolskiej, rtm. Witolda Pileckiego 
i Władysława Bartoszewskiego. W uroczystości 
wzięły udział rodziny „Sprawiedliwych”, 
kombatanci Armii Krajowej, przedstawiciele 
władz Warszawy i Kurii Metropolitalnej. 
Gościem uroczystości była też wiceambasador 
Izraela w Polsce i przedstawiciele innych 
ambasad. 

Powiat przysuski i Gminę Odrzywół 
reprezentowali wicestarosta Tomasz 
Matlakiewicz i wójt gminy Marian Kmieciak 
wraz z delegacją z gminy i młodzieżą z MOW 
w Kolonii Ossa. 

Prof. Władysław Bartoszewski  był w czasie 
okupacji członkiem Rady Pomocy Żydom 
„Żegota” powołanej przez władze Polskiego 
Państwa Podziemnego. Jego syn obecny na 
uroczystości powiedział publicznie, że jego 
ojciec nie pomagałby Żydom w tych tragicznych 
czasach okupacji gdyby nie ks. Jan Zieja.

Rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz AK, 

kawalerzysta zamordowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa w 1948 roku, dał się zamknąć 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz, aby 
poznać tam sytuację i przekazać raporty 
władzom państwa podziemnego. Założył tam 
też ruch oporu. Po ucieczce zdążył wziąć 
udział w powstaniu warszawskim. Przysięgę 

na wierność ZWZ-AK odbierał od niego ks. 
Jan Zieja.

Sama postać i życie ks. Jana Ziei z Ossy 
jest niezwykle trudne do streszczenia. 
Kapłan żyjący ewangelią, nauczał aby 
w więźniu i wrogu widzieć bliźniego. Uczył 
szacunku do prawosławnych i Żydów. 
Był kapelanem podczas wojny polsko-
bolszewickiej i kapelanem KG AK w Warszawie. 
Współpracował z Radą Pomocy Żydom  
„Żegota”. Po wojnie zakładał parafie 
i jadłodajnie na Ziemiach Odzyskanych, ucząc 
szacunku do ludności niemieckiej pozostałej 

jeszcze na Pomorzu. Był jednym z założycieli 
Komitetu Obrony Robotników powstałego po 
wydarzeniach 1976r. 

Odsłonięcia kamieni pamiątkowych dokonały 
rodziny „Sprawiedliwych”.

Ksiądz Aleksander Seniuk, rektor klasztoru 
Wizytek, następca ks. Jana Ziei i ks. Jana 
Twardowskiego zapowiedział nakręcenie filmu 
o księdzu Ziei. Na jego kamieniu w Ogrodzie 
Sprawiedliwych wyryto słowa Janowi Ziei 
(1897 – 1991) księdzu, który zawsze, także 
w wojnach, trwał przy przykazaniu: „Nie zabijaj 
– nigdy nikogo”, uznanemu za „żywy dowód 
na istnienie Boga”.

W związku z 25-tą rocznicą śmierci księdza 
Jana, Gmina Odrzywół przygotuje uroczystość 
poświęconą jego pamięci.

Gmina Odrzywół od lat podtrzymuje tradycje 
ludowe. Tak jest i w tym roku.

W miniony weekend 25 i 26 czerwca na terenie 
gminy odbyły się dwie imprezy plenerowe. 

W sobotę przy przeprawie promowej 
w Kolonii Myślakowice odbyły się Sobótki nad Pilicą. 
Organizatorem była Dyrektor Szkoły w Myślakowicach 
Pani Bożena Wielgus i Wójt Gminy Marian Kmieciak. 
Z pieśniami i piosenkami ludowymi i obrzędowymi 
wystąpił szkolny zespół Mateuski. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania przez wszystkich  uczestników 
imprezy. 

Na koniec piękne wianki poświęcone przez 
ks.Proboszcza, a przygotowane przez dzieci i młodzież 
popłynęły bystrym nurtem rzeki Pilicy. Imprezę 
zakończyło ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

W niedzielę odbyła się druga impreza Sobótkowa 
w gminie Odrzywół. Tym razem na zielonych błoniach 
rzeki Drzewiczki w miejscowości Ceteń. Organizatorem 
było Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia oraz 
Wójt Gminy.

Nie zabrakło puszczania wianków rzeką Drzewiczką, 
ogniska i poczęstunku przygotowanego przez 
Stowarzyszenie. Imprezę zakończyła zabawa ludowa 
„na deskach”. W jej trakcie odbył się konkurs na 
najpiękniejszą przyśpiewkę opoczyńską.



PoTwoRÓw

Upowszechnianie wiedzy o samorządzie 
terytorialnym, kształtowanie aktywnych 
postaw obywatelskich oraz wzmacnianie 
lokalnego patriotyzmu to podstawowe 
założenia konkursu organizowanego 
corocznie w Publicznym Gimnazjum im. 
Orląt Lwowskich w Potworowie.

W konkursowych zmaganiach przybliżających 
młodzieży gimnazjalnej wiedzę z zakresu 
funkcjonowania i rozwoju samorządu udział 
wzięło 36 uczniów. 

Egzamin konkursowy składał się 
z 20 pytań testowych, obejmujących zakresem 

tematycznym wiedzę dotyczącą m.in. aktów 
prawa miejscowego, struktury urzędów 
samorządowych oraz sposobu wyłaniania 
i kompetencji poszczególnych organów 
władz samorządowych.

Po dokładnym sprawdzeniu testów 
i podliczeniu punktów Komisja konkursowa 
w składzie: Tomasz Górka - Sekretarz 
Gminy Potworów, Krzysztof Wochniak - 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum i Marzena 
Wochniak wyłoniła zwycięzców dwudziestej 
edycji konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursowym 
sprawdzianie promującym ideę samorządności 
zdobył Dominik Adamski, na drugim miejscu 
uplasowała się Agata Pawłowska, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Aleksandrze Tomczyk.

Sekretarz Gminy wręczając zwycięskiej 
trójce nagrody książkowe ufundowane przez 
Urząd Gminy w Potworowie pogratulował 
wszystkim uczestnikom bardzo dobrej wiedzy 
samorządowej, a Dyrekcji Gimnazjum sprawnej 
organizacji konkursu.

Dariusz Duda

Publiczna Szkoła Podstawowa w Potwo-
rowie wzięła udział w Ogólnopolskiej ak-
cji „Jak nie czytam jak czytam”. 10 czerw-
ca 2016r. o 10.00 uczniowie ze wszystkich 
klas wraz z nauczycielami zebrali się na sali 
gimnastycznej i wspólnie czytali – każdy to, 
na co miał ochotę. 

Organizatorem akcji była biblioteka szkolna.
W akcji wzięły udział prawie wszystkie szkoły 
w kraju ustanawiając w ten sposób rekord 
czytania w jednym momencie.
16 czerwca 2016r. rozstrzygnięto konkursy bi-
blioteczne i wręczone zostały nagrody zwy-
cięzcom.
Konkurs dla klas I - „Ilustracja do 
przeczytanej książki”:
I miejsce – Zielińska Lena Ib,
II miejsce – Bobrowska Julia Ib,
III miejsce – Szatan Michalina Ia.

Konkurs dla klas II - „Okładka mojej 
ulubionej książki”:
I miejsce – Rylska Kamila Iib,
II miejsce – Stefański Dawid Iib,
III miejsce – Zakrzewska Julia Iia.
Konkurs dla klas III - „By się czytać 
chciało, zakładkę stwórz wspaniałą” - 
dwa wyróżnienia:
Małek Jakub IIIb,
Przyborek Kacper IIIb.
Konkurs dla klas IV - „Pięknie czytamy” - 
trzy wyróżnienia:
Grojecki Szymon IVa,
Danis Milena IVb,
Kamińska Aleksandra Ivb.
42 najlepszych czytelników ze wszystkich 
klas otrzymało dyplomy.

Barbara Białek

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę 
tekstyliów do specjalnie oznaczonych 
pojemników, rozmieszczonych na terenie 
całego województwa mazowieckiego.

W pojemnikach stanowiących własność 
Polskiego Czerwonego Krzyża gromadzone 
będą tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży 
zebranych ubrań, pościeli zostaną przeznaczone 
na lokalną działalność, skierowaną do najbardziej 
potrzebujących, to jest na: dożywianie, kolonie 
dla dzieci, programy edukacyjne, paczki 
żywieniowe oraz wsparcie dla osób starszych.

Większość tekstyliów, które trafią do 
pojemników nie może być, ze względu na swój 
stan, bezpośrednio przekazana potrzebującym. 
Może jednak zostać wykorzystana do celów 
przemysłowych. Polski Czerwony Krzyż 

zdecydował się w zamian za wsparcie 
finansowe, powierzyć recykling zbieranych 
tekstyliów specjalistycznym firmom.

Darczyńcy, którzy zdecydują się pozostawić 
tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę 
na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak 
Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe 
PCK, po których można zweryfikować, czy dany 
pojemnik jest własnością PCK, a także w razie 
potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach 
polegających na uszkodzeniu bądź 
przepełnieniu pojemnika.

Na terenie Gminy Potworów pojemniki 
zlokalizowane zostały w następujących 
miejscowościach: Potworów, Grabowa, 
Kozieniec, Rdzów, Mokrzec, Wir i Rdzuchów.

Dariusz Duda

Dwudziesta edycja konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Akcja „Jak nie czytam jak czytam”

Pomocowa akcja Polskiego Czerwonego Krzyża
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PoTwoRÓw
Wójt Gminy Potworów serdecznie zaprasza na „XXIV Dzień Papryki”, który odbędzie się 7 sierpnia 2016 r. na terenie stadionu 

sportowego w Potworowie.
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RuSiNÓw

5 czerwca 2016r. z inicjatywy Stowarzyszenia Borowianki 
oraz radnego i sołtysa wsi Władysławów, zorganizowano dla 
najmłodszych imprezę z okazji Dnia Dziecka. 

Był to dzień pełen wrażeń. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach, 
bawiły się przy muzyce oraz wspólnie smażyły kiełbaski na ognisku. 
Rodzice dzieci przygotowali słodki poczęstunek. Na festynie gościł 
proboszcz parafii Rusinów ks. Ewdward Swat, który również przyłączył 
się do wspólnej zabawy.

Słowa trenu IX Jana Kochanowskiego stały się 6 czerwca 2016 r. 
ziarnem zasianym w sercach uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Rusinowie. W tym dniu obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, 
a apostrofa skierowana do Mądrości była mottem uroczystej akademii. 
Owe ziarna mądrości uczniowie obficie podlewali słowami wielu 
znanych utworów poety. 

Występ miał formę otwartej lekcji, każdy mógł wziąć udział, zatem młodzi 
artyści zapraszali na scenę nauczycieli oraz gości. Uczniowie byli szczęśliwi, 
że dorośli razem z nimi chcą współtworzyć przedstawienie, bawić się 
i uczyć. Na scenie pojawili się: pani dyrektor Beata Turek, pani dyrektor 
Anna Markiewicz, pan dyrektor Marian Walasik oraz gorąco oklaskiwany 
Ksiądz Proboszcz Edward Swat. Na pochwałę zasługują nasi uczniowie, 
którzy mistrzowsko odegrali swoje role i w sposób czasem zabawny 
przekazywali widzom wiedzę o życiu i twórczości renesansowego poety.                                                                                                                                     
Mądrość jest bezcenna, oznacza dobroć, doskonali etycznie człowieka, 
pozwala pozbyć się lęków oraz uczy dystansu do rzeczywistości. Utwory 
Jana Kochanowskiego są skarbnicą mądrości i mogą stanowić życiowy 
drogowskaz. Zobaczymy, ile z tej lekcji wszyscy zapamiętali. Ziarno 
zasiane- czekamy na plon.

Akademię przygotowały: Grażyna Niezabitowska i Grażyna Reguła. 

„ … Hej, pamiętny ów dzień chwały                                                                                                                                           
                  cudny : Trzeci Maj! …”                                                                                                                                               

To fragment jednego z wierszy, 
który można było usłyszeć podczas 
uroczystej akademii w dniu 
29 kwietnia 2016 roku w ZSO 
w Rusinowie. 

Młodzież gimnazjalna pod 
kierunkiem nauczycielki historii p. 
Bożeny Lament oraz nauczycielki 
muzyki p. Jolanty Koryckiej 
przygotowała montaż słowno-
muzyczny poświęcony 225 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Piękna 
oprawa plastyczna wykonana przez 
p. Barbarę Odzimek, słowa wierszy 
przeplatane faktami historycznymi 
oraz pieśniami patriotycznymi 
z tamtego okresu, na długo pozostaną 
w pamięci. Dla uczniów, nauczycieli 
oraz zaproszonych gości była to 
z pewnością nietypowa lekcja historii.

Dzień Dziecka we Władysławowie

Kupić by cię, Mądrości...

W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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RuSiNÓw

W bieżącym roku szkolnym PSP oraz 
PG w Rusinowie przystąpiły do programu 
B&N; B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony. 

Jest to prowadzony pod patronatem Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
program profilaktyczny realizowany w celu 
poprawy bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego czyli pieszych 

i rowerzystów. W ramach tego programu 20 
maja w szkole odbył się Dzień Bezpieczeństwa 
pod hasłem Odblaskowa Szkoła. Tego dnia 
przygotowani przez panią Barbarę Odzimek 
gimnazjaliści z klasy III c przeprowadzili 
zajęcia propagujące bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. W czasie tych nieszablonowych 
lekcji uczniowie wykonali papierowe 

odblaski oraz znaki drogowe, ćwiczyli także 
umiejętność bezpiecznego zachowania się 
w ruchu drogowym. Finał zajęć okazał się 
równie atrakcyjny. Wszyscy uczestnicy wraz 
z organizatorami przeszli w odblaskowych 
kamizelkach ulicami Rusinowa promując modę 
na używanie elementów odblaskowych.

Kończący się rok szkolny 
i  nadchodzące wakacje to 
okazja ku temu by przypomnieć 
przedszkolakom o zasadach 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

27 kwietnia do Przedszkola 
Samorządowego w Gałkach zawitali 
sierż. sztabowy Ewa Jaworska i asp. 
Marek Kamiński z „Miasteczkiem 
umiejętności drogowych”. Podczas 
wspaniałej zabawy z wykorzystaniem 
akcesoriów przywiezionych przez 
policjantów dzieci brały czynny 
udział w zabawie poznając zasady 
ruchu drogowego.

Odblaskowa szkoła

Wizyta policjantów 
w przedszkolu

Informator Samorządowy „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: Drukarnia Szmydt,  09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
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wiENiAwA

Wieczór Sobótkowy „Wianki”

Wystawa w Bibliotece

Tradycyjnie od ponad kilkudziesięciu już 
lat w Wieniawie organizowane są Wieczory 
Sobótkowe ,,Wianki”. W tym roku imprezę 
promującą dziedzictwo kulturowe naszych 
przodków i ojców Gminne Centrum Kultury 
zorganizowało w niedzielę 19 czerwca. 

Przed muszlą koncertową w parku licznie 
zebrali się mieszkańcy gminy i okolic, by 
posłuchać melodii ludowych w wykonaniu 
kapel: Jana Wochniaka z Kłudna i Wiesławy 
Gromadzkiej z Kamienia. Na scenie 
zaprezentowały się także zespoły śpiewacze: 
Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno, Klub 
Seniora z Wieniawy, Zespół folklorystyczny 
,,Wieniawa”. Swoją obecność zaznaczyły także 
lokalne organizacje: Koło Kobiet Znad Zalewu, 

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Rykowianki”, które 
serwowały smaczne dania regionalne. Swoją 
twórczość zaprezentowali również miejscowi 
poeci. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty 
konkurs na najpiękniejszy wianek. Wśród 
17 pięknie uwitych z polnych i ogrodowych 
kwiatów wianków prezentowanych na 
konkursie 6 zostało nagrodzonych a pozostałe 
wyróżniono. Następnie korowód wyruszył 
nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko 
przy muzyce i śpiewach puszczano wianki na 
wodę. Po powrocie na muszlę zaproszono 
wszystkich do zabawy ludowej podczas której 
odbył się konkurs na najładniej tańczącą 
parę. Nagrodzono wszystkie pary. Imprezę 
zakończyła dyskoteka z Dj.

3 czerwca 2016 r. odbyło się w Bibliotece 
otwarcie wystawy rzeźby wykładowców i studentów 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. 

Miło było nam gościć Dziekana Profesora Andrzeja 
Markiewicza, Pana Doktora Wiesława Jelonka, Pana 
Doktora Michała Kurkowskiego, organizatora tej wystawy 
Panią Doktor Bożenę Klimek-Kurkowską. W otwarciu 
wystawy uczestniczyły także studentki z Wydziału Sztuki. 
Obecna była również młodzież z gimnazjum w Wieniawie.

Wystawa ta odbywa się w ramach współpracy, którą 
Gminne Centrum Kultury w Wieniawie nawiązało 
z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Celem tej współpracy jest prezentowanie dorobku 
artystycznego studentów na wystawach w GCK. 
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli obejrzeć różne 
rodzaje twórczości artystycznej. Natomiast młodzież 
szkolna będzie miała możliwość odwiedzenia uczelni 
i poznania, jakie pracownie istnieją na Wydziale Sztuki, 
a także będzie mogła uczestniczyć w warsztatach 
artystycznych np. z rzeźby, grafiki czy malarstwa.

Zapraszam do odwiedzenia aktualnej wystawy do 
końca miesiąca.
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wiENiAwA

Plac wiejski w Pogroszynie
18 czerwca 2016 r. w Pogroszynie odbyło 

się uroczyste otwarcie Placu wiejskiego. 
Został on zlokalizowany w centralnej 
części wsi koło sklepu. Zaniedbane i dziko 
zarośnięte miejsce przekształciło się wyniku 
przeprowadzonych prac w estetyczny, 
ładnie ogrodzony i bezpieczny nawet dla 
najmłodszych teren. 

Zrealizowane prace polegały na wyrównaniu 
terenu, wykonaniu ogrodzenia oraz zakupie 
i ustawieniu wyposażenia. Inicjatorką tego 
działania była sołtys Pogroszyna Małgorzata 

Hadas, którą wspierało lokalne stowarzyszenie, 
oraz wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak. 
Warto wspomnieć, że prace o wartości ok. 
10 000 zł zostały przeprowadzone dzięki 
wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
w kwocie 5000 zł. 850 zł pochodziło ze składek 
społeczności. W sposób szczególny należy 
podkreślić zaangażowanie mieszkańców, 
którzy poświęcili wiele godzin swojego 
czasu i społecznie wykonali część prac. 
Uroczystość rozpoczęła Pani Sołtys, która 
serdecznie dziękowała wójtowi gminy, radnym 

gminnym i stowarzyszeniu oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zrealizowania tej 
lokalnej inicjatywy. Wyraziła nadzieję, że od 
momentu otwarcia to nowe miejsce stanie 
się bezpiecznym placem zabaw i spotkań 
całej lokalnej społeczności. Następnie 
zaprosiła wszystkich zebranych do wspólnego 
świętowania. I taki też charakter miało całe 
spotkanie, które upłynęło przy grillu, muzyce 
i wspólnej zabawie.
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16 lipca 2016 - Młyn Harmonistów 
w Gostomi k. Nowego Miasta nad Pilicą - 
wielki zlot harmonistów radomskich! Udział 
w imprezie bezpłatny! Spotkania z mistrzami 
harmonii trzyrzędowej oraz ich uczniami, 
wystawa fotografii i filmy archiwalne Andrzeja 
Bieńkowskiego o harmonistach, koncert 
do tańca na dwóch scenach: we wnętrzu 
zabytkowego młyna i na dechach na powietrzu, 
wspólne muzykowanie, opowieści muzykantów 
i o muzykantach, oprowadzanie po młynie, 
piękna dolina Pilicy i tzw. okoliczności przyrody! 

Zagrają m.in. Jan Fokt, Tadeusz Lipiec, 
Andrzej Malik, kapela Tarnowskich, Aleksander 
Krupa, Henryk Gwiazda, Piotr Gaca, Jan Kmita, 
Tomasz Stachura, Michał Fokt, Diabubu, 
Zawołany Skład Weselny i inni! 

Rej wodzić będą śpiewaczki z Gałek 
Rusinowskich, jakże by inaczej!

PROGRAM:
15:00 - wernisaż wystawy „Czas harmonii”, 

pokaz filmów Andrzeja Bieńkowskiego
16:30 - oprowadzanie po młynie
17:00 - prywatne losy harmonii - opowieści 

harmonistów o swoich instrumentach
19:00 - 0:00 zabawa w młynie i na dechach 

przed młynem, strefy wolnego muzykowania
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii 

Polski w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra”. 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Partnerem w organizacji wydarzenia jest OSP Gostomia, Stowarzyszenie Działań Lokalnych MŁYN, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy oraz wydawnictwo Muzyka Odnaleziona.

Wiele z nas dysponuje przydomowym 
ogródkiem, więc dzisiaj zaproponuję Państwu 
coś prosto z ogródka i tylko trochę ze sklepu. 
Wyjdzie pysznie – smacznego.

Składniki: 5-6 większych ziemniaków, 200 dag 
wędzonego boczku, 2 średnie cebule, 700 dag mięsa 
mielonego wołowego, 200 dag sera żółtego, mała 
śmietana 18%, ząbek czosnku, Olej, łyżeczka masła, 
Gałka muszkatołowa, papryka słodka, papryka ostra, 
Szczypiorek,  sól i pieprz.

Przygotowanie
Ziemniaki myjemy i gotujemy w mundurkach 

w osolonej wodzie. Na patelnię wlewamy olej 
i smażymy pokrojone w piórka cebule. Gdy się 
zeszkli dodajemy mięso mielone, przyprawiamy 
solą, pieprzem i smażymy, aż się zezłoci. Na końcu 

dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, 
wszystko mieszamy i przekładamy do garnka. Na 
patelnię wrzucamy pokrojony w kosteczkę boczek 
i smażymy aż się zarumieni. Zdejmujemy z patelni 
i przekładamy do mięsa. Na tą samą patelnię wlewamy 
śmietanę, dodajemy szczytę słodkiej i szczyptę ostrej 
papryki, szczyptę gałki muszkatołowej, sól i pieprz 
i mieszamy do spodu patelni, żeby zdjąć smaki ze 
smażonego mięsa. Ziemniaki studzimy, obieramy ze 
skórki i kroimy w talarki. Blaszkę smarujemy masłem 
i układamy warstwami: ziemniaki, cienka warstwa 
śmietany, mięso i boczek, starty żółty ser. Pieczemy 
w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, około 40 
min, aż ser się zezłoci. Przed końcem pieczenia 
posypujemy szczypiorkiem. Smacznego!

Monika Grzywaczewska

Przysmaki Pani Moniki
Ziemniaczana zapiekanka z mięsem mielonym, żółtym serem i szczypiorkiem

Wiesława Białek

Krzaczek
Krzaczku. Ty mój krzaczku, krzaczku mój kochany.
Cień mi użyczałeś, miłością pałałeś.
  Choć malutki krzaczek, ochroni twe skronie.
  Wiatr cię nie dosięgnie, ani słońca promień.
Pod krzaczkiem zielonym, dziewczyna siadała
I szczerą miłością do niego pałała.
  Krzaczek był zielony, piękny i uroczy
  Dziewczyna patrzyła w jego cudne oczy.
I miłość się snuła, po zielonej łące.
A krzaczek rozrastał w gałązki pachnące.
  Tak cudnie im było w księżycowej toni.
  Zapomnieli o tym, że to czas ich goni.
Nadciągnęła burza, wichry zaszumiały.
Rozwiały to szczęście i miłość zabrały.

Miłość
Była piękna miłość,
jak sady kwitnące,
jak łąki majowe,
Jak lata gorące.
  Miłość jest krucha
  piękna i niewinna.
  Gdy ją pielęgnujesz
  ona wiąż dziecinna.
Miłość wiąż młodziutka
jak dziewczęce lica,
musisz ją zatrzymać
bo szybko umyka.
  Miłość też szalona
  bywa na tym świecie.
  Ze łzami i w smutku.
  Pociechy bez skutku.
Miłość moja miłość,
gdzie Cię ja mam szukać
po lasach po górach 
do kogo zapukać.
  Kochanie i miłość,
  gdyby nie istniało
  źle by nam się żyło
  i smutno bywało.
Bez miłości trudno
żeby ludzie żyli
bo miłość pomaga
w każdej ciężkiej chwili.
  Sady przekwitają
  w łąkach zapach ginie.
  A miłość prawdziwa
  Nigdy nie przeminie.

Młyn harmonistów
w Gostomi
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Ulewny deszcz i burza nie przeszkodziła 
organizatorom Lewiatan Beach Ball 
Przysucha 2016 w dokończeniu bardzo 
udanych rozgrywek eliminacji mistrzostw 
Polski w siatkówce plażowej mężczyzn. 

Deszcz stworzył niecodzienną aurę walce 
finałowej, którą stoczyli Maciej Rudol i Michał Bryl 
z parą Dominik Witczak i Mateusz Radojewski.  
W dwusetowym starciu lepsi okazali się młodzi 
reprezentanci Polski. W niedzielę rozegrano 
dwa ćwierćfinały oraz najważniejsze mecze 
turnieju. Od początku pierwszego półfinału 
delikatnie przeważała para kadrowiczów – 
Rudol/Bryl (12:9), w połowie pierwszej partii 
skuteczna zagrywka Dzikowicza oraz dwa bloki 
i kontra Parceja zmieniły sytuację punktową i to 
turniejowa „jedynka” była na prowadzeniu 16:13. 
Przewaga nie utrzymała się jednak długo i obie 

pary rozpoczęły zacięty bój, który zakończył się 
po walce na przewagi - wygraną Macieja Rudola 
i Michała Bryla 26:24. W drugim secie nadal 
toczył się bardzo wyrównany pojedynek (11:10). 
I  choć po przerwie technicznej skuteczne akcje 
Bryla i Rudola wysunęły ich na prowadzenie to 
już po bloku Parceja i punktującej zagrywce 
Dzikowicza ponownie był remis 16:16. Wtedy 
seria trzech punktów przybliżyła kadrowiczów 
do wygranej w całym meczu (19:16) i choć 
rywale nadal mocno starali się przedłużyć 
walkę, chociażby asem serwisowym Parceja, 
to jednak mecz zakończył się w dwóch setach na 
korzyść Rudola i Bryla. Drugi półfinał dobrą grą 
otworzyli Łysikowski i Lech, którzy wykorzystując 
nieskończone akcje rywali, sami punktowali 
i po pierwszych akcjach prowadzili 5:1. Duet 
Witczak/Radojewski gonił wynik, jednak gdy 

tylko wyrównał stan seta (9:9), przeciwnicy 
znowu zapisali na swoim koncie kolejne punkty 
(13:10). Walka trwała w najlepsze, a im bliżej 
końca, tym było coraz ciekawiej. Tym bardziej, 
że na tablicy wyników pojawił się remis 17:17. 
Kilka chwil później punkt z zagrywki Witczaka 
oraz błąd Lecha dał piłkę setową Witczakowi 
i Radojewskiemu (20:18). Chwilę później to oni 
zakończyli rywalizację w tym secie. Krótko po 
rozpoczęciu kolejnej odsłony kontuzji kolana 
nabawił się Jarosław Lech, a mecz zakończył 
się walkowerem. Z tego też powodu nie odbył 
się mecz o brąz, na który czekali Adam Parcej 
i Bartłomiej Dzikowicz. Jak się okazało, bez 
potrzeby rozgrywania spotkania stanęli oni na 
najniższym stopniu podium w Lewiatan Beach 
Ball Przysucha 2016. W finale spotkali się Maciej 
Rudol i Michał Bryl z Dominikiem Witczakiem 
i Mateuszem Radojewskim. Obie pary nie 
grają ze sobą długo – duet Rudol/Bryl po raz 
pierwszy gra w tym zestawieniu, natomiast dla 
pary Witczak/Radojewski jest to drugi wspólny 
turniej. Dużo lepiej na boisku odnaleźli się 
kadrowicze, którzy po kontrze Rudola prowadzili 
8:4, a w kolejnych akcjach zwiększali nadwyżkę. 
Zawodnicy nie mieli łatwego zadania, ponieważ 
grę utrudniał siarczysty deszcz i zbliżająca się 
burza. W niesprzyjających warunkach cały czas 
lepiej radzili sobie młodzi plażowicze, prowadząc 
18:14. Witczak i Radojewski bronili kolejne piłki 
setowe, ale plas Rudola zakończył seta wynikiem 

21:17. Po kilku wyrównanych wymianach Maciej 
Rudol i Michał Bryl zaczęli budować przewagę, 
a rozpoczęli to od asa serwisowego. Chwilę 
później prowadzili 10:7. Przeciwnicy starali się 
grać na równi z młodymi kadrowiczami, ale ci 

co jakiś czas dobrymi akcjami m.in. w zagrywce 
i w bloku dokładali kolejne punkty do nadwyżki 
(18:12). Różnica była nie do odrobienia i w 
trzecim turnieju organizowanym w Przysusze 
triumfowali Maciej Rudol i Michał Bryl. Tym 
samym turniej Lewiatan Beach Ball Przysucha 
2016 z pulą nagród pieniężnych 20 tysięcy złotych 
przeszedł do historii. Podsumowując, Przysucha 

przywitała uczestników iście tropikalną pogodą, 
a pożegnała ulewą. To jednak nie przeszkodziło 
siatkarzom rozegrać finału i stworzyć bardzo 
dobrej atmosfery. Tym bardziej, że kibice nie 
przestraszyli się deszczu i dopingowali finalistów 
z krytej trybuny. Dekoracja medalistów odbyła 
się już w dużo bardziej sprzyjającej aurze. - 
W imieniu zawodników chciałem podziękować 
za świetnie zorganizowany turniej i cudowne 
widowisko. Wszyscy czuliśmy się tutaj 
wspaniale, i jeśli ktoś ma jakieś „ale” może 
zmierzyć się ze mną – podsumował stojąc na 
drugim stopniu podium zadowolony Mateusz 
Radojewski. – Jestem szczęśliwy, że wszystko 
przebiegło bez większych problemów, zwłaszcza 
w niedzielę. Pogoda nie wybiera i musieliśmy 
się z nią zmierzyć. Myślę, że nie poszło nam 
to źle. Chciałbym na koniec bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim naszym wolontariuszom 
i sponsorom – bez nich ten turniej nie miałby 
miejsca – zakończył Piotr Skiba. Finał: Rudo/
Bryl – Witczak/Radojewski 2:0 (21:17, 21:14). 
Mecz o brąz: nie odbył się – walkower dla 
Parcej/Dzikowicz. Półfinały: Rudol/Bryl - 
Parcej/Dzikowicz 2:0, (26:24, 21:19). Witczak/
Radojewski – Łysikowski/Lech 2:0 (21:19, 21:0)

P.S.

W dniu 19.06.2016 r. na stadionie 
gminnym w Wieniawie zostały rozegrane  
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W zawodach udział wzięło 13 
drużyn jednostek OSP z terenu powiatu 
przysuskiego. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego zdobytego 
w poprzednich zawodach rozegranych w 2014 
roku była jednostka OSP w Borkowicach, 
która i tym razem z dużym zapasem 
punktowym pokonała pozostałe drużyny 
OSP. Zawody otworzył Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego województwa 
mazowieckiego Dh Zbigniew Gołąbek, 
a wśród osób obserwujących zawody byli Wójt 
Gminy w Wieniawie Pan Krzysztof Sobczak 
i Zastępca Wójta Pani Krystyna Żurowska. 
Komisją sędziowską wyznaczona spośród 
oficerów Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Przysusze kierował mł.bryg. 

Marcin Sokół. Niespotykanym do tej pory na 
zawodach strażackich, miłym i wzruszającym 
akcentem były oświadczyny Naczelnika OSP 
Wieniawa Druha Konrada Adamczyka, które 
przyjęła zaskoczona, ale szczęśliwa, co widać 
na załączonych fotografiach, jego wybranka 
serca. Klasyfikacja generalna: uzyskana łączna 
punktacja po 2 konkurencjach: 1 miejsce OSP 
Borkowice z łącznym wynikiem 94,09, 2 miejsce 
OSP Rdzuchów z łącznym wynikiem 113.42, 3 
miejsce OSP Wir z łącznym wynikiem 119,11, 4 
miejsce OSP Smogorzów z łącznym wynikiem 

120,08, 5 miejsce OSP Wieniawa z łącznym 
wynikiem 121,10, 6 miejsce OSP Potworów 
z łącznym wynikiem 124,21, 7 miejsce OSP 
Przysucha z łącznym wynikiem 129,32, 8 
miejsce OSP Ulów z łącznym wynikiem 130,79, 
9 miejsce OSP Klwów z łącznym wynikiem 
134,61, 10 miejsce OSP Rzuców z łącznym 
wynikiem 134,98, 11 miejsceOSP Sady Kolonia 
z łącznym wynikiem 139,47, 12 miejsce OSP 
Ninków  z łącznym wynikiem 146,43, 13 miejsce 
OSP Skrzyńsko nieklasyfikowana. 

Artur Kucharski
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Przysucha szczęśliwa dla Rudola i Bryla

Zawody Pożarnicze
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Powiatowe Zawody Strażackie

Zawody rozgrywano w dwóch konkurencjach

 ... znajomości i obsługi sprzętu

Najlepsi dostali nagrody

... a młodzi - potrafili skutecznie zaskoczyć ukochaną i się jej oświadczyć I jak tu Strażakowi odmówić 

W rywalizacji wzięło udział 13 drużyn z całego powiatu

... ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie

Druhowie OSP prezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia


