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Zakończył się czas żniw. Plon jest już w spichlerzach i magazynach dając 
nam wszystkim, całemu narodowi polskiemu, gwarancję spokoju i dostat-
ku na następny rok. Rolnicy wykonali swoją pracę, solidnie, jak co roku 
dając narodowi gwarancję sytości i dostatku. To z pewnością można powie-
dzieć – jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Mimo kłopotów, które w różnym 
wymiarze dotykają nas każdego roku – spichrze są pełne, a ziarna jest tyle, 
że dla żadnego Polaka nie powinno zabraknąć chleba, ani innych owoców 
ziemi. Ale, czy tak będzie ? Nie można powiedzieć tego ze 100 % pewnością, 
ponieważ w tym wypadku, tak jak w każdej innej dziedzinie życia są dwie 
strony medalu, są ci, którzy produkują i ci którzy efekty pracy narodu dzie-
lą. Gdyby dało się postawić znak równości pomiędzy światem wsi – spra-
cowanym uczciwym, przepełnionym etosem ziemi i pracy w ziemi i światem 
odpowiedzialnym za państwo, nie było by żadnych wątpliwości, jednak 
takiego znaku równości dzisiaj niestety postawić się nie da. Zobaczmy, co 
się dzieje na tzw. rynku rolnym. Z narastającym oburzeniem i rozpaczą 
wszyscy przyglądamy się procesom ekonomicznym początkowanym i re-
alizowanym na szczeblu ministerstwa rolnictwa, które powoli, aczkolwiek 
systematycznie zmieniają nasze rolnictwo w dostarczyciela taniego surow-
ca do przetwórni. Popatrzmy, co się dzieje na rynku produkcji mleka. Kiedyś 
każdy rolnik hodował po kilka krów, dzisiaj rzadko, w którym gospodarstwie 
krowa w ogóle jest. Sytuacja cenowa rynku trzody chlewnej zaczyna po-
woli dotykać nawet wielkich hodowców, którzy mieli być wzorem opłacal-
ności i technologizacji gospodarstw rolnych. W segmencie produkcji drobiu 
jest jeszcze gorzej. Sankcje nałożone przez Rosję w konsekwencji prowa-
dzonej polityki odcięły polskich producentów mięsa, zboża warzyw i owo-
ców od ogromnego rynku zbytu. Rząd określając priorytety działań poli-
tycznych nie wziął absolutnie pod uwagę i w żaden sposób nie zabezpieczył 
interesów polskich producentów żywności. Czy trzeba naprawdę wielkiego 
wyrobienia politycznego, żeby mieć świadomość, ze udzielenie poparcia 
Ukrainie w jej walce o swoją przyszłość musi napotkać na reperkusje rosyj-
skie w postaci sankcji ekonomicznych ? Chyba nikt z tu obecnych nie miał 
co do takiego rozwoju wydarzeń wątpliwości. Ale dziwi co innego, a mia-
nowicie brak jakiegokolwiek przeciwdziałania utracie rynków zbytu na 
rolniczą produkcję. Są inne rynki zbytu, może nawet bardziej chłonne 
i bardziej perspektywiczne niż Rosja, ale o tym władze zapomniały. Przyję-
ły do wiadomości wprowadzenie sankcji i o rolnikach zapomniały. Rolnicy 
sami musieli zmienić sposób gospodarowania, szukając dla siebie właściwej 
niszy rynkowej. Dlatego w powiecie przysuskim, który jako jeden z niewie-
lu w Polsce przeszedł bardzo głęboką restrukturyzację profilu produkcji 
rolnej rozumiemy ten problem szczególnie. W miejsce tradycyjnych od lat 
upraw i hodowli pojawiły się nowe, między innymi: papryka, rabarbar, 
porzeczka. Mimo, iż praca i innowacyjność rolników zbudowała jeden 
z największych obszarów zmian w rolnictwie, pokazując, jak można w krót-
kim czasie odnaleźć się na trudnym, europejskim rynku rolnym – nic się 
w otoczeniu rolnictwa nie zmieniło na lepsze. Na gorsze może – został 
sprzedany nowym właścicielom zza granicy duży zakład przetwórczy ZPOW 
„Hortex”, który przez dziesięciolecia wpisywał się i zespalał krajobraz eko-
nomiczny naszego powiatu. To się diametralnie zmieniło. Zakład przestał 
być motorem napędowym lokalnej ekonomii, a stał się gigantyczną roz-
lewnią soków – nie wpływając już na byt ekonomiczny swojego najbliższe-
go otoczenia społecznego. To tylko jeden z wielu przykładów całkowitej 
klęski polityki rolnej opierającej się na liberalizmie i braku polityki państwa 
w rolnictwie. Skutkiem takiej sytuacji jest chociażby powtarzająca się już 
drugi rok z rzędu katastrofa na rynku porzeczki. Proponowanie plantatoro-
wi 30 groszy za kilogram zebranego owocu to już nie jest kpina z ludzkiej 
pracy – to jest obraza godności człowieka, który na swój zbiór przez cały 
rok ciężko pracował. Ale to potwierdza tylko moją wcześniejszą tezę o za-
łamaniu się rynku rolnego, jako całości i traktowaniu dostawców owoców, 
mleka, warzyw, mięsa i wszelkich innych płodów ziemi jak pół niewolników, 
którzy będą wykonywać swoją pracę za darmo, bez godziwej zapłaty. Takie 
podejście do nas – ludzi, którzy na wsi żyją i pracują, dla których praca – 
szczególnie na roli to nie tylko sposób zarabiania na życie, ale przede 
wszystkim miłość do ziemi i wierność ojcowiźnie, wielowiekowej, polskiej 
kulturze, tradycji i obyczajowi. Ale to trzeba się tutaj urodzić i wychować, 
nasiąkając tą atmosferą pracy i etosu pracy na roli, umiłowania wszystkiego, 
co na wsi i w tradycyjnej wiejskiej kulturze ma swój dobry i piękny początek, 
a w człowieku, jego pracy i poświęceniu każdego dnia na rzecz ziemi i jej 
umiłowaniu – swój koniec. Ale takie podejście i traktowanie wsi i mieszkań-
ców wsi ma też swoje dobre strony. Wbrew wszystkiemu zaczynamy sobie 
zdawać sprawę z tego kim jesteśmy i jaka jest prawdziwa wartość wsi. Nie 
pozwolimy się sprowadzić do roli obywateli drugiej kategorii, którzy nie 

mają szkoły, ośrodka zdrowia, miejsc kultury, czy innych urządzeń społecz-
nych powszechnych i ogólnie dostępnych w środowiskach miejskich. Nie 
udało się budowanie państwa unitarnego, jednolitego dla wszystkich 
obywateli. Wiara w działanie „niewidzialnej ręki rynku” doprowadziła do 
tego, ze dzieci wiejskie mają średnio po 4 i więcej kilometrów do swojej 
pierwszej szkoły, a dzieci w mieście poniżej 2 kilometrów. Dzieci wiejskie 
nie mają praktycznie żadnego bezpośredniego dostępu do dóbr i instytu-
cji kultury, dzieci w mieście są wręcz bombardowane ofertami zajęć języ-
kowych, teatralnych, sportowych, czy rozszerzających wiadomości z różnych 
dziedzin wiedzy, od nowych technologii po dziedziny akademickie. Proszę 
zwrócić uwagę, jaka jest odległość czasowa chorego człowieka ze wsi i z mia-
sta do opieki medycznej. O ileż dłużej musi czekać chory na wsi na karetkę 
od swojego kolegi w mieście. Zaczynamy to widzieć i rozumieć. Fakt za-
mieszkania na wsi nie może ograniczać, czy nawet wręcz odbierać dziecku 
prawa do dobrej edukacji, która ma za zadanie stworzyć młodemu człowie-
kowi szansę na lepsze życie w przyszłości tutaj w Polsce, a nie na emigracji. 
Państwo nie może być tylko powszechnym poborcą podatkowym, który 
nie jest w stanie wykreować działań politycznych, które przyniosą pozy-
tywną zmianę dla swoich obywateli – zarówno dla tych w mieście, jak i na 
wsi. Poważna choroba mieszkańca wsi nie może oznaczać znacznie więk-
szego ryzyka śmierci, niż taka sama choroba człowieka mieszkającego w mie-
ście. Producenci rolni nie mogą być ograbiani z owoców pracy poprzez źle 
skonstruowany i wrogi dla rolników system dystrybucji płodów rolnych 
w Polsce. To jest kwestia elementarnej ludzkiej uczciwości i przyzwoitości. 
Tak, stajemy się coraz bardziej świadomymi ludźmi odpornymi na gładkie 
słowa i kłamstwa bez pokrycia. Może jeszcze kilka lat temu część z nas była 
gotowa uwierzyć w okrągłe obietnice i deklaracje miłe w odbiorze. Dzisiaj 
jednak zapytamy każdego „jak”, a nie „co” chce zrobić ? Wieś polska i Polska 
w ogólności nie ma już czasu, ani energii na kolejną stratę czasu. Tak, jak 
nasza ziemia, Polska potrzebuje dobrego gospodarza, który nie zapomni 
o swoich korzeniach i związkach z ludźmi, którzy obdarzy go czymś najlep-
szym – zaufaniem. Pozwolą Państwo na zakończenie na jeszcze jedną re-
fleksję. Czym jest wieś polska i polskie rolnictwo w skali narodu w 2015 r. ? 
Jeśli spojrzymy na tą sprawę przez pryzmat gospodarki – to ostatnia osto-
ja powszechnej polskiej własności. Tylko na wsi Polacy są jeszcze właścicie-
lami środków produkcji. Przemysł jest już w ponad 90 % sprzedany obcemu 
kapitałowi. Nie ma już polskich zakładów – nie ma więc polskiego przemy-
słu, banków, usług. Została nam tylko ziemia i lasy, chociaż coraz więcej 
ziemi legalnie i półlegalnie – metodą na „słupy” przechodzi w obce ręce, 
a lasy władza chciała całkiem niedawno sprzedawać. Musimy ten proces 
zatrzymać poprzez dobre prawodawstwo. Jeśli tego nie zrobimy będziemy 
już niedługo nędzarzami we własnym kraju, bez żadnej własności i praw. 
Popatrzmy przez pryzmat kultury. Lokalnie we wsiach i małych miasteczkach 
żyje jeszcze tradycyjna polska kultura, żyją twórcy, którzy mówią piękną 
mową swoich ojców. W wielkich miastach łatwiej o festiwal kultury cygań-
skiej, żydowskiej, czy innej, niż o polską spuściznę kulturową. Okazuje się, 
ze polska kultura, zapomniana przez masowe media, żyje już tylko na tzw. 
prowincji. To właśnie wiejscy ludzie i mała wiejska ojczyzna staje się coraz 
bardziej miejscem, gdzie przechowuje się to, co polskie i co prawdziwe, co 
ma wartość i co trzeba zachować i następującym pokoleniom przekazać. 
Tak wykonamy nasze dziedzictwo, którego pięknym elementem jest świę-
to plonów. 

     Jarosław Bednarski

REfLEKSjE NA dOżYNKI
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Uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez ks. biskupa Adama 
Odzimka w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, 
mieszkańcy powiatu przysuskiego rozpoczęli obchody dożynkowe. 
Po zakończeniu Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez 
Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą „VOX Cordium” przemasze-
rował ulicą Kasztanową, na Stadion Gminny, gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości i część artystyczna imprezy. W imieniu organizatorów 
głos zabrali Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski, który 
w bardzo ciekawym wystąpieniu odniósł się do wartości pracy rolni-
ka i motywacji kierujących człowiekiem podejmującym się wysiłku 
pracy na roli. Serdecznie podziękował Wójtowi oraz Radnym Rady 
Gminy w Wieniawie za bardzo dobre przygotowanie tej największej 
masowej imprezy w powiecie przysuskim. Swoje wystąpienie zakoń-
czył mówiąc: „Korzystając z okazji w imieniu własnym i środowiska 
samorządowego w powiecie przysuskim życzę Państwu, aby nasza 
wspólna praca, nasza wspólna odwaga, ale także i nasza wspólna 
nadzieja, z dożynek na dożynki przynosiła coraz piękniejsze, coraz 
lepsze, coraz mądrzejsze plony. I aby było tak, że w tych sprawach 
najważniejszych, które zdecydują o nowoczesności i rozwoju naszego 
powiatu, o nadgonieniu straconego czasu – bo przecież to widać, 
jak wiele trzeba zmienić, jak wiele jeszcze w zakresie modernizacji 
rolnictwa, jak wiele w zakresie poprawienia infrastruktury wiejskiej 
jest do zrobienia – żebyśmy wspólnym wysiłkiem i wspólną ufnością, 
potrafili sobie powiedzieć, że gonimy świat, zmieniamy nasz powiat, że 
unowocześniamy polskie rolnictwo i polską wieś, ale tak, że czujemy, 
że to, co najważniejsze w życiu narodu i polskiej wsi, polskich rolników, 
chronimy. Że walcząc o szanse polskiego rolnictwa, nie uronimy nic 
z tego, co było, jest i będzie fundamentem nas samych, także polskiej 
wsi. Wspólną pracą, wspólnym wysiłkiem, wspólnym marzeniem 
o nowoczesności możemy potwierdzać to, że fundament narodu, 
także fundament siły polskiej wsi będzie trwał i będzie zawsze działał 
z korzyścią dla nas wszystkich. Pragnę wyrazić również nadzieję, że te 
trzy wspominane wcześniej słowa tworzące najpiękniejszą sentencję 
określającą największe polskie wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna” będą 
w przyszłości, tak jak do tej pory, niezmiennie decydować o obliczu 
mieszkańca wsi w powiecie przysuskim i w całej naszej ojczyźnie.” 
Jako drugi wystąpił z przemówieniem Wójt Gminy Wieniawa Krzysz-
tof Sobczak. Podziękował gościom za przybycie i podniesienie rangi 
lokalnej uroczystości. Mówił o problemach gminy i trudnościach 
dotykających rolników. Zaznaczył, jak bardzo poważnie swoją służbę 
lokalnej społeczności gminy Wieniawa chce spełniać nowa ekipa 
samorządowa. Mówił o koniecznych działaniach władz gminy w naj-
bliższym okresie. Powiedział o również o szacunku jaki każdy z nas 
powinien prezentować wobec innego człowieka. Swoje wystąpienie 
podsumował następująco: „Wyrażam z tego miejsca życzenie, aby 
nasza praca na rzecz społeczności wieniawskiej i wszystkich ludzi, 
którzy w jakikolwiek pośredni sposób związani są z tą ziemią zaczęła 
się od wzajemnego szacunku i zrozumienia. Ufam, że tak właśnie jest. 
Szacunku, jakiego uczyła każdego z nas nasza własna matka, do chle-
ba, który dzisiaj jest w centrum naszych dożynkowych uroczystości, 
Chleba, którego wypieczone bochny przed podzieleniem znaczyło 
się krzyżem, a gdy przypadkiem kawałek upadł na ziemię, podnosiło 
i ze czcią całowało. Niech tego daru bożego powstającego w trudzie 
i znoju przez wasze, Drodzy Rolnicy spracowane ręce, nikomu z nas 
nie zabraknie. Na zakończenie jeszcze raz pragnę podziękować za 
Waszą ciężką pracę. Wszystkim osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie naszego dzisiejszego święta oraz zaproszonym gościom 
również serdecznie dziękuję.” Spośród zaproszonych gości, życzenia 
rolnikom złożyli Pan Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, w Imieniu Posła 
Marka Suskiego, Andrzej Kosztowniak, a w imieniu Posła Dariusza 
Bąka, Pan Michał Pruś, Dyrektor Biura Poselskiego. Po zakończeniu 
części oficjalnej, wręczono medale i wyróżnienia dla zasłużonych 
rolników z terenu powiatu przysuskiego. Nagrodzeni i wyróżnieni 

dOżYNKI POWIATOWE  
W WIENIAWIE 30 SIERPNIA 2015. 

Orszak dożynkowy prowadziła powiatowa orkiestra VOX Cordium z Przysuchy

Na czele orszaku dożynkowego szli organizatorzy - Starosta Przysuski i Wójt Gminy Wieniawa

Na dożynki tradycyjnie dorożką we dwa konie

Przykład pięknych dekoracji zdobiących trasę przemarszu dożynkowego
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zostali: Małgorzata Olak, Władysławów gmina Rusinów, Waldemar 
Janczara, Potworów, Danuta Jaworska, Łęgonice Małe, gmina Odrzy-
wół, Radosław Stachecki, zam. Stoczki gmina Gielniów, Elżbieta Ślizak, 
zam. Żuków, gmina Wieniawa. Pamiątkowymi dyplomami i nagrodami 
zostali docenieni: Michał Hadas, Pogroszyn, gmina Wieniawa, Monika 
i Tomasz Bankiewicz, Komorów, gmina Wieniawa, Grzegorz Dębow-
ski, Ruszkowice, gmina Borkowice, Michał Kołsut, Janików, gmina 
Przysucha, Marcin Stańczyk, Klwów. Nastęþnie Starościna Dożynek 
Elżbieta Ślizak i Tadeusz Kosiec Starosta Dożynkowy dokonali obrzędu 
przekazania chleba na ręce przedstawicieli władz samorządowych. 
W imieniu całej społeczności powiatu chleb przejęli i podzielili się 
nim z obecnymi na uroczystościach dożynkowych Starosta Marian 
Niemirski i Wójt Krzysztof Sobczak. Aktu dzielenia chlebem dokony-
wali również wicestarosta Tomasz Matlakiewicz oraz Członek Zarządu 
Powiatu Jan Gawryś. Pierwszą część uroczystości dożynkowych za-
kończył znakomity pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry 
VOX Cordium, który zachwycił zgromadzoną na stadionie publiczność 
oklaskującą występ młodzieży pomimo 36 stopniowego upału. Bogaty 
program artystyczny części popołudniowej i wieczornej sprawił, że 
stadion wypełnił się po brzegi. Po występach ludowych odbyły się 
koncerty zespołów Systematic, The Postman, oraz gwiazdy wieczoru, 
zespołu Brathanki. Znakomitej zabawie dodatkowo sprzyjała pogoda, 
oferując ciepły i prawie bezwietrzny wieczór. Organizatorzy pragną 
podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w organizację 
i przeprowadzenie uroczystości święta plonów, którzy z wielkim 
poświęceniem przygotowali dożynkowy wystrój Wieniawy, zadbali 
o znakomita, sprawną organizację obchodów i pomogli w godnym 
uhonorowaniu trudu wszystkich rolników z powiatu przysuskiego. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

        
  Dożynki obserwował Jarosław Bednarski

Uroczystości na stadionie zainaugurował hymn państwowy zagrany przez Vox Cordium_

Do Wieniawy przybyło wielu znakomitych gości

Starosta Marian Niemirski wystąpił z bardzo ciekawym przemówieniem W pierwszej części znakomicie bawił gości zespół folklorystyczny Wieniawa

Z dużą swadą i ciekawie przemawiał Wójt Krzysztof SobczakStarosta i Wójt odbierają chleb dożynkowy od Starostów Dożynkowych
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PRZYjAcIELSKIE SPOTKANIE.
9 sierpnia 2015 r. w Su-

chą Beskidzką odwiedził 
prezydent Andrzej Duda. 
W czasie krótkie, bo trwa-
jącej zaledwie 2 godziny 
wizycie prezydent mówił 
o wielkim kredycie zaufania, 
jaki otrzymał od wyborców 
oraz o swoim poczuciu obo-
wiązku wobec Polaków, któ-
ry chce uczciwie wypełniać. 
Pan prezydent powiedział 
również: „Chciałbym, żeby 
w czasach mojej kadencji 
rozpoczęły się procesy 
naprawy wielu dziedzin 
naszego życia – służby 
zdrowia, ubezpieczeń 
społecznych. Oczywiście 
rolą ekspertów jest, by 

odpowiednie rozwiązania przygotować, ale jako prezydent także i tutaj 
chciałbym dać sygnał i chciałbym tych ekspertów zgromadzić, żeby rozpocząć 
prace. Proces z pewnością będzie długi, bo trzeba się dobrze zastanowić. 
… Po 5 latach znowu mnie państwo podsumujecie moją prace i ocenicie, 
czy spełniłem pokładane we mnie nadzieje, ale w sensie społecznym mam 

ogromne pragnienie, by udało nam się 
to wspólnie zrealizować – tę wielką wizję 
odtworzenia w Polsce wspólnoty, której 
nam dzisiaj brakuje, społecznej, żebyśmy 
zaczęli ze sobą rozmawiać i żeby ze słów 
emanował szacunek – to absolutna 
podstawa, życzliwości to już coś więcej. 
Do odtwarzania wspólnoty ten zwykły 
szacunek wystarczy. Będę czynił, co tylko 
w mojej mocy, żeby to zaczęło się od 
polityki. To politycy muszą odbudować 
szacunek do siebie i szacunek obywateli 
do polityki w ogóle”.Po zakończeniu wy-
stąpienia Pan Prezydent Andrzej Duda 
wszedł między zgromadzony tłum, aby 
przywitać się z ludźmi. W trakcie tej części 
wizyty doszło do zupełnie nieoczekiwanego 
spotkania przebywającego w Suchej Beskidzkiej na urlopie starosty Mariana 
Niemirskiego z Prezydentem RP. Panowie po bardzo ciepłym przywitaniu 
odbyli krótką, bardzo przyjacielską rozmowę i wymienili serdeczności. Nie 
zabrakło również okazji do wykonania pamiątkowej fotografii. Starosta 
Marian Niemirski na zakończenie spotkania wręczył Panu Prezydentowi 
regionalny upominek. Krótka i serdeczna rozmowa ma wkrótce zaowocować 
kolejnymi spotkaniami Panów. Czy to oznacza, ze Pan Prezydent odwiedzi 
powiat przysuski ? O tym, na razie wiedzą sami zainteresowani. Po więcej 
informacji zapraszamy na www.przysucha.pl

J.B.

27 sierpnia 2015 r. w sali plenarnej Starostwa Powiatowego w Przy-
susze odbyło się pierwsze spotkanie zespołu powołanego przez 
Starostę Przysuskiego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu 
na lata 2016 – 2020. W zespole, pod przewodnictwem Wicestarosty 
Przysuskiego Tomasza Matlakiewicza będzie pracować łącznie 39 
osób. Są to członkowie Zarządu Powiatu, radni – przewodniczący 
komisji Rady Powiatu, burmistrz i wójtowie gmin, lub wydelegowani 
przez nich przedstawiciele, dyrektorzy jednostek powiatowych, 
komendanci służb i straży, reprezentanci stowarzyszeń i organizacji 
pożytku publicznego. Spotkanie rozpoczęło się przy 100 % frekwencji 
zaproszonych gości, lub też wyznaczonych przez nich przedstawicieli. 
Starosta Marian Niemirski powitał zebranych określając jednocześnie 
cel spotkania i przekazał prowadzenie Przewodniczącemu Zespołu 
p. Tomaszowi Matlakiewiczowi, który podziękował zebranym za tak 
liczne przybycie. Następnie poprosił o przedstawienie harmonogramu 
prac nad dokumentem p. Marcina Lewickiego – prezesa firmy, która 
wygrała przetarg na opracowanie dokumentu. Pan Lewicki wyraził 
uznanie dla licznie przybyłych na spotkanie pomimo panujących 
na dworze ekstremalnych temperatur i jeszcze wakacyjnego czasu. 
Podkreślał konieczność oparcia strategii rozwoju powiatu 
o rozwój zrównoważony, uwzględniających rozwój spo-
łeczny i skorelowanie go z procesami ekonomicznymi. 
Poinformował o bardzo niekorzystnych prognozach 
demograficznych dla powiatu, które zakładają spadek 
liczby ludności w wyniku migracji aż o 20 % w ciągu 
najbliższych 8 – 10 lat. Dr Grzegorz Dziekan zapytał: 
„Czy w świetle przytoczonych przez Pana liczb będziemy 
się zajmowali opracowywaniem strategii rozwoju, czy 
też ograniczonej likwidacji powiatu ?” Zwrócił również 
uwagę, że sam pracując na stanowisku dyrektora SPZZOZ 
w Przysusze, a więc w otoczeniu społecznym, rozumie 
szczególną rolę potraktowania rozwoju ekonomicznego 
w priorytetowy sposób, ponieważ jest to jedyna droga 
do zahamowania masowej migracji mieszkańców po-
wiatu do miejsc, gdzie można znaleźć pracę i budować 
własną przyszłość. W podobnym tonie wypowiadał się 
również radny Mariusz Jakubczyk, który m.in. stwierdził, 

że w obecnej sytuacji ekonomicznej powiatu nie ma już chyba sensu 
budowanie kolejnych kilometrów chodników, czy realizowanie innych 
inwestycji nie poprawiających warunków rozwoju gospodarczego. 
Apelował o położenie szczególnego nacisku na zbudowanie jak 
najlepszych warunków do funkcjonowania i rozwoju przedsiębior-
czości. Dyskusję podsumował starosta Marian Niemirski zwracając 
uwagę na fakt konieczności odróżnienia struktur samorządowych 
powiatu rozwijanych w oparciu o decyzje wyborcze mieszkańców, 
od poziomu rozwoju ekonomicznego będącego pochodną działań 
władz szczebla centralnego i tu rzeczywiście sytuację należy określić, 
jako bardzo trudną. Na zakończenie przewodniczący Tomasz Matla-
kiewicz wspólnie z Marcinem Lewickim uzgodnili sposób przepływu 
i konsultacji dokumentów. Zebrani umówili się również na kolejne 
spotkanie po 10 września 2015 r. Na prośbę Skarbnik Ewy Białeckiej 
będzie również rozważona możliwość skrócenia czasu pracy nad 
strategią do 15 listopada. Spotkanie zakończył wicestarosta Ma-
tlakiewicz dziękując za przybycie i bardzo wysoki poziom dyskusji.  

Jarosław Bednarski

TRUST MóZGóW ROZPOcZąŁ PRAcę.

Wspólne zdjęcie z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą 
będzie miłą pamiątką sympatycznego spotkania

Serdeczne przywitanie

Zespół w sprawie utowrzenia Strategii Rozwoju Powiatu w l. 2016 - 2020 rozpoczął pracę
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cIężARóWKą W dOM
W dniu 21.08.2015 r. około godziny 6.15 na drodze krajowej nr 

48 w miejscowości Klwów kierowca sam. ciężarowego z naczepą 
(z ładunkiem wody mineralnej w butelkach w ilości 23 tony) zjechał 
z drogi i uderzył w ogrodzenie a następnie w murowany budynek 
mieszkalny (niezamieszkały). W wyniku zdarzenia kierowca został 
uwięziony w kabinie pojazdu - był przytomny pozostawał pod opieką 
przybyłego na miejsce pogotowia ratunkowego. Pierwsza przybyła na 
miejsce jednostka OSP Klwów podjęła działania wokół wraku pojazdu 
i przy poszkodowanym kierowcy. Po dojeździe zastępów z JRG PSP 
w Przysusze, przy pomocy sprzętu hydraulicznego odblokowano 
kierowcę i ewakuowano z wraku pojazdu na zewnątrz. Poszkodowany 
pozostawał w stanie ogólnym dobrym przytomny został przetranspor-
towany przy pomocy noszy do karetki. Droga krajowa nr 48 na czas 
działań była częściowo zablokowana. O zdarzeniu został poinformowany 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ze względu na znaczne 
uszkodzenia w budynku. Przyczynę zdarzenia ustala Policja.

Oficer Prasowy w KP PSP w Przysusze
mł.bryg. Artur Kucharski

HARcERSKI OBóZ  
W SIEMOSZYcAcH

Korzystając z wakacyjnej przerwy, harcerze i zuchy z Hufca ZHP 
Przysucha im. Oskara Kolberga, wyjechali na dwutygodniowy obóz 
do Siamoszyc na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Z racji 
licznych fortyfikacji zamkowych na tym terenie obóz przyjął nazwę 
,,Camelot”, a zajęcia nawiązywały do rycerstwa w Polsce.  W Siamo-
szycach wypoczywało 36 harcerzy i zuchów. W programie obozu 
znalazły się takie zajęcia jak: nauka pierwszej pomocy, nauka szyfrów, 
gry terenowe, a także ogniska i wiele innych. Uczestnicy obozu mogli 
korzystać z licznych atrakcji ośrodka: strzelnicy, toru przeszkód, boiska 
betonowego do koszykówki czy siatkówki czy też znajdującego się 
w bliskiej odległości kąpieliska. Będąc na terenie Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd harcerze odbyli wycieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzali 
Muzeum Lotnictwa oraz Wawel. Odwiedzili też zamki w Bobolicach, 
Mirowie oraz jeden z najokazalszych zamków - w Ogrodzieńcu, po-
znając jego historię i legendy. Dziękujemy firmie Hortex ze Skrzyńska, 
Wójtowi gminy Potworów, prezesowi BS z Przysuchy, właścicielowi 
Apteki z Potworowa– dzięki Wam nasze wakacje były bezpieczne 
i atrakcyjne. Dziękujemy.

dh Ewa Zając

WAKAcYjNY PIKNIK  
W jANIKOWIE

W ostatnią niedzielę czerwca 28-06-2015 roku odbyła się w Janiko-
wie wspaniała impreza integracyjna - Wakacyjny Piknik w Janikowie. 
Organizatorami imprezy byli mieszkańcy Janikowa oraz nowo powstałe 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich . Dzięki zaangażowaniu 
i hojności wszystkich ludzi dobrej woli udało się zorganizować to 
przedsięwzięcie zupełnie z własnych środków bez żadnej pomocy 
z zewnątrz. Organizatorzy zapewnili przybyłej publiczności szeroką 
gamę występów zespołów ludowych, młodzieżowych, zabaw dla dzieci 
i dorosłych, oraz darmowy poczęstunek wszystkim uczestnikom. Pod-
czas pikniku wystąpili: Zespół akordeonowy Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Ruszkowicach, Kapela Ludowa Pana Andrzeja Malika ze Skrzyńska, 
Kapela Ludowa Pana Jana Maraska z Przysuchy, Kapela Ludowa Pana 
Marka Września z Janikowa, Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Vox Cordium z Przysuchy, którą prowadzą Pan Waldemar Cichawa 
i Pan Dariusz Motyl oraz Zespół Młodych utalentowanych Muzyków 
w składzie: Magdalena Marchewa, Jakub Mandecki, Kacper Cichawa 
i Dawid Cichawa. Podczas przerw w występach odbywały się konkursy 
dla dzieci i dorosłych. Po występach przewidzianych w programie 
rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, tańce przy dźwiękach muzyki 
ludowej wszystkich uczestniczących w imprezie. Wakacyjny Piknik 
w Janikowie udowodnił jak bardzo potrzebne są wspólne zabawy 
młodszego i starszego pokolenia i oderwania się od codzienności. Ser-
deczne podziękowania dla wykonawców, bo to ich występy dały nam 
wiele radości i uświetniły miło spędzone chwile. Słowa uznania należą 
się wszystkim, którzy w mniejszym lub większym stopniu zaangażowali 
się w to przedsięwzięcie. Gorące podziękowania dla darczyńców oraz 
społeczności, która zgromadziła się licznie na spotkaniu. Ogromnym 

sukcesem jaki osią-
gnięto jest integracja 
mieszkańców, uak-
tywnienie w nich 
chęci do działań 
społecznych. Mam 
nadzieję że Wakacyjny 
Piknik wejdzie na stałe 
do kalendarza imprez 
w Janikowie. 

Witold Bykowski
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Szkolny mural, piosenka hip-hopowa i teledysk to tylko niektóre efekty 
projektu „Dobry przekaz” realizowanego przez Młodzieżową grupę LAMA we 
współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
w Wieniawie. Pomysł na projekt powstał z potrzeby zagospodarowania czasu 
młodzieży na wsi w atrakcyjny sposób. Już od dłuższego czasu myśleliśmy 
nad zorganizowaniem projektu, który z jednej strony będzie przestrzenią 
do rozwijania zainteresowań młodych ludzi, a z drugiej bedzie niósł ze sobą 
idee które w tej grupie warto pielęgnować czy zaszczepiać. Chcieliśmy też 
zaproponować lokalnej młodzieży takie rodzaje zajęć, których wcześniej nie 
znała lub po prostu nigdy nie próbowała. Do udziału zaprosiliśmy osoby w 
wieku od 13 do 17 lat. Tematem projektu stała się akceptacja oraz szkodli-
wość spożywania różnorodnych używek. W zadnienie na samym początku 
wprowadziła młodzież Iza Gawęcka - animatorka kultury. Oprócz tego, 
każdy uczestnik mógł wybrać jeden blok warsztatów spośród: plastycznych, 
dźwiękowych i filmowych. Podczas warsztatów plastycznych młodzież 
spotkała się z Tomaszem MAPEDEM Pizoniem szablonistą i animatorem 
kultury. W czasie 6 dni wspólnie zgłębiali sztukę szablonu, poznali narzędzia 
tej techniki. Rozmawiali o sztuce w przestrzeni publicznej, uczyli się wycinać 
i odbijać pierwsze szablony, aż wreszcie wspólnie zaprojektowali szablon 
o powierzchni 21m2 na szkolną ścianę. Uczniowie ZSO w Wieniawie jak i 
odwiedzające szkołę osoby mogą dostrzec w pracy młodych artystów nie-
zwykłą różnorodność przedstawionych ludzi, pomiędzy którymi zachodzi 
wiele pozytywnych interakcji m.in. przybijanie sobie piątki, czy tzw. żółwika 
przez patriotę, Japończyka, czy czarnoskórą dziewczynę. Odbicie muralu 
było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołą. Inna grupa wybrała 
warsztat filmowy z Rafałem Sadowskim operatorem i filmowcem. W trakcie 
zajęć zapoznali się z teorią filmu, uczyli się zasad kadrowania, nagrywania i 
operowania kamerą. Uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące 
tworzenia etiudy, reklamy, czy newsa telewizyjnego. Poza tym, świetnie się 
bawili przyjmując role reżysera, dźwiękowca, aktora, operatora, czy monta-
żysty. Ostatnim blokiem warsztatów odbywających się w ramach projektu 
były zajęcia prowadzone przez Macieja Stępnia realizatora dźwięku. Chłopcy, 
którzy wzięli w nich udział poznali budowę utworu muzycznego, spróbowali 
miksowania muzyki, prowadzenia sesji nagraniowej. Jednego dnia, w ramach 
niespodzianki odwiedził ich lubelski raper z którym mieli okazję stworzyć 
tekst piosenki hiphopowej. Najwięcej czasu poświęcili na rapowanie i nagry-
wanie teledysku, który można obejrzeć na kanale youtube.com grupy LAMA 
(https://www.youtube.com/watch?v=jLfaybfv_qs). W ramach finału projektu 
mieszkańcy Gminy Wieniawa mogli udzielić wywiadu młodzieży z grupy 
filmowej, odbić szblon w przestrzeni gminy, czy pobawić się przy mikrofonie. 
„Dobry przekaz” zakończyliśmy premierą powstałej piosenki, reklam i etiud 

w czasie grillowania. Trzeba zaznaczyć, że „Dobry przekaz” nie odbyłby się 
gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe lokalnych przedsiębiorstw oraz 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
To niezwykle cenny i pozytywny przykład wspierania inicjatyw lokalnych, 
rozumienia potrzeb młodzieży, a przede wszystkim inwestowania w ich 
rozwój. Wśród tych firm znalazły się: Restauracja „Ostoja”, Centrum Handlowe 
„Kaśki” K.R. Łabędzcy, Zakład Remontowo-Budowlany „MK” Kozicki, „Kan-
Drog” Michalczyk, „LECH-BUD” Augustyniak, „AUTO-NAPRAWA” Zawadzki, 
sklep spożywczy Państwa Adamczyków, Gospodarstwo Sadownicze „MB” 
Bankiewicz, „BIZON” Michalczyk i Kożuszek. Serdecznie dziękujemy też 
za każde dobre słowo, które dodawało nam odwagi do organizacji tego 
przedsięwzięcia. Zachęcamy do śledzenia naszych działań.

Joanna Zawadzka Koordynator młodzieżowej grupy LAMA działającej przy 
Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie.

PROjEKT „dOBRY PRZEKAZ”

EWA BIAŁEcKA –  
SKARBNIK POWIATU Z NAjLEPIEj  

ZARZądZANYMI fINANSAMI  
PUBLIcZNYMI W POLScE.

O krótką rozmowę poprosiłem p. Ewę Białecką 
– Skarbnika powiatu przysuskiego, który według 
rankingu „Wspólnoty” opracowanego na podsta-
wie danych z Ministerstwa Finansów i Głównego 
Urzędu Statystycznego najlepiej zarządza finan-
sami publicznymi w naszym kraju.

Ziemia Przysuska – Gratuluję Pani Skarbnik 
efektów pracy i starań, proszę powiedzieć, jaka 
była Pani droga zawodowa przed objęciem 
obowiązków Skarbnika Powiatu ?

Ewa Białecka – pracę zawodową rozpoczęłam 
w 1996 w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze jako referent administracyjny, nauczyciel 
i główny księgowy. Po 10 latach pracy w szkole, 
w wyniku reorganizacji rozpoczęłam pracę na 
stanowisku głównego księgowego w Zakładzie 
Obsługi Szkół, gdzie również przez okres Kilku 
miesięcy pełniłam obowiązki dyrektora.

Z.P. - Wykonywała Pani różne obowiązki. 
czy nie sprawiało to Pani trudności ?

E.B. - Jestem osobą dokładną i skrupulatną. 

Obejmowaniu przeze mnie nowych obowiązków 
zawsze towarzyszyło zdobywanie wymaganych 
kompetencji i podnoszenie kwalifikacji. Jestem 
absolwentką Wydziału Ekonomicznego Politechniki 
Radomskiej, kierunek Administracja, następnie 
ukończyłam studia magisterskie w tym samej 
samej specjalności na Uniwersytecie Marii Curie 
– Skłodowskiej, ukończyłam również dwukrotnie 
studia podyplomowe: w Radomiu uzyskując 
kwalifikacje nauczycielskie i w Lublinie na UMCS, 
z dziedziny rachunkowości. 

Z.P. - czy tak rozległe kompetencje zawodo-
we pomagają Pani w codziennej pracy ?

E.B. - Zdecydowanie tak. Ponieważ pozwalają 
spojrzeć na każdy problem z więcej niż tylko jednej 
perspektywy. Pozwalają też dokonać prawidłowej 
oceny zagrożeń i ich uniknąć. Podobnie, jak sądzę 
myśleli moi pracodawcy proponując mi współ-
pracę w 2009 i objęcie obowiązków Skarbnika 
Powiatu. Te ostatnie lata to bardzo trudny, ale 
również wypełniony wspólnymi osiągnięciami 
czas realizacji wielkich projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez powiat. Skarbnik jest zawsze 
postacią dalszego planu, nie ma wyborczego 
mandatu, pełni raczej funkcje doradczą i wspie-
rająca, niż stricte decyzyjną, ale tym bardziej 

cieszy wprowadzanie dobrych rozwiązań dla 
finansów powiatu i osiągane sukcesy, nawet jak 
w przypadku powiatu przysuskiego – pierwsze 
miejsca w najbardziej prestiżowych rankingach 
samorządów osiągane dwa lata z rzędu, w 2014 
i 2015 r. 
Z.P. - Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych 
osiągnięć w pracy na rzecz społecznosci 
powiatu.
E.B. - Dziękuję bardzo za życzenia i mam 
nadzieję, że się spełnią.

Ewa Białecka Skarbnik Powiatu Przysuskiego 
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WAKAcYjNIE NA  
BASENIE

Przez okres wakacyjny (lipiec – sierpień 2015r.) 
Powiatową Krytą Pływalnię w Przysusze odwiedziło 
około 14500 osób w tym 8500 dzieci, natomiast od 
początku funkcjonowania pływalni ponad 164700 
osób. Duża popularnością cieszyła się gra w kręgle, 
bilard i cymbergaj. Z atrakcji wodnych korzystali nie 
tylko mieszkańcy z terenu powiatu przysuskiego ale 
również liczne grono klientów z różnych zakątków 
kraju i zagranicy. Na basenie miło spędzały czas 
dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomia 
oraz trenowali sportowcy z przysuskich i radomskich 
klubów sportowych. Najlepszym lekarstwem na 
upalne dni dla całych rodzin były wodne atrakcje: 
zjeżdżalnia, niecka rekreacyjna, jacuzzi oraz bro-
dzik. Z biletu rodzinnego skorzystało 3651 osób. 
W okresie wakacji uczyły się pływać 654 osoby  
m. in. dzieci z Kostrzyna.

Ewa Błaszczyk-Pizon – PCSiR w Przysusze

BEZPIEcZNE WAKAcjE
W sierpniu br. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „MARYSIEŃKA” 

w Toporni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przy-
susze oraz Komenda Powiatowa Policji w Przysusze w ramach akcji 
„Bezpieczne Wakacje” zorganizowała pokazy sprzętu ratowniczego. 
Dzieci przebywające na koloniach letnich w ośrodku wypoczynkowym 
miały możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym przez strażaków 
podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, mogły wsiąść do samochodów 
ubrać się w hełmy i przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy. 
Podczas pokazów omawiane były zagrożenia z jakimi można się zetknąć 
podczas wypoczynku letniego oraz zasady udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczestnicy pokazów mogli sami zademonstrować jak udzielaliby 
pomocy osobom poszkodowanym prezentując niejednokrotnie duże 
umiejętności oraz szeroką wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego. 
W pokazach uczestniczyli również wczasowicze wypoczywający nad 
zalewem w Toporni zaciekawieni wystawionym sprzętem ratowniczym. 
Zaprezentowano również możliwości działka przenośnego z którego 
strażacy zrobili ogromną fontannę w której bawiły się dzieci. Wszyscy 
na koniec godnie oświadczyli że w przyszłości zostaną strażakami. 

Artur Kucharski

dROGA 727 dO REMONTU
Chochlik drukarski, a być może i wakacyjny upał spowodował, że 

w poprzednim numerze „Ziemi Przysuskiej” zostały podane nieścisłe 
dane dotyczące planowanego przez Wojewódzki Zarząd Dróg Publicz-
nych w Warszawie remontu drogi wojewódzkiej nr 727 przebiegającej 
przez teren powiatu przysuskiego. Za nieścisłości przepraszamy i przed-
stawiamy dane uzyskane dotyczące remontu otrzymane od MZDP. 
Pracom remontowym zostanie poddanych łącznie 5 odcinków drogi 
727 przebiegających przez gminy: Potworów i Przysucha, o łącznej 
długości 6674 m. Prace będą prowadzone w miejscowościach: Skrzyń-
sko, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa, Sady Projekt przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 727 obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji 
drogi, przebudowę siedmiu skrzyżowań i jedenastu zatok autobuso-
wych oraz budowę parkingu na dziesięć miejsc postojowych w tym 
z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto w ramach 
inwestycji przebudowane zostaną istniejące chodniki oraz zbudowane 
zostaną zupełnie nowe. Powinno powstać łącznie ok. 9,6 km chod-
ników. Powstanie również nowe oświetlenie drogowe. Mieszkający 
w pobliżu drogi, dzięki budowie dróg serwisowych o szerokości 3,5 
m, będą mieli zapewniony bezpieczny dojazd do nieruchomości. 
Wykonawcą robót w wyniku postępowania przetargowego zostało 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Oferta firmy 
została skalkulowana na 16 mln 798 tys, złotych. 

Jarosław Bednarski

Czy to już koniec dziur i wybojów na drodze nr 727
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PRZYSUcHA

Nad zalewem Topornia w Przysusze od 31 lipca do 2 sierpnia 
odbyły się eliminacje mistrzostw Polski w siatkówce plażowej 
mężczyzn Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Podczas trzydniowej 
rywalizacji najlepszy okazał się duet dominik Witczak / Łukasz 
Kaczmarek. Do Przysuchy przyjechali znakomici krajowi siatkarze 
plażowi. W zmaganiach wzięło udział 26 duetów, z których osiem było 
rozstawionych i miało zapewniony udział w turnieju głównym. Pozostali 
musieli walczyć w kwalifikacjach. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki 
i wyrównany. Przyjechały do nas praktycznie wszystkie najlepsze pary 
plażowe w Polsce - mówi Piotr Skiba, jeden z organizatorów zawodów. 
Turniej spełnił wszelkie oczekiwania. Rozegrany na wysokim poziomie 
sportowym, z dobrą zabawą dla wszystkich, ciekawą oprawą, doskonałą 
organizacją. Ponadto dopisała fantastyczna pogoda a kibice gorąco 
dopingowali swoich ulubieńców. Uczestnikom zapewniono atrakcyj-
ne nagrody. Na najwyższe uznanie zasługuje wspaniała organizacja 
turnieju nad którą czuwał Piotr Skiba, główny organizator zawodów, 
przed którym za wszystko – czapki z głów. Rozgrywki trwały trzy dni 
po to, aby najpierw wyłonić pary, które w eliminacjach dostały się do 
turnieju głównego. Potem trwały zmagania wyłaniające sześć duetów 
walczących już o punkty Mistrzostw Polski, trofea i nagrody. Podczas 
rywalizacji najlepszym okazał się duet Dominik Witczak / Łukasz Kacz-
marek. Ten drugi został również wybrany najbardziej wartościowym 
zawodnikiem turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju w Przysusze 
wybrany został Łukasz Kaczmarek, ze zwycięskiego duetu. Najlepsza 
czwórka turnieju: 1. Dominik Witczak / Łukasz Kaczmarek. 2. Maciej 
Rudol / Maciej Kosiak. 3. Jędrzej Brożyniak / Bartłomiej Dzikowicz. 4. 
Adam Parcej / Mateusz Radajewski. 

16 sierpnia 2015 r. odbyła się w Przysusze wyjątkowa uroczystość. 
Cech Rzemiosł Różnych w Przysusze wspólnie z Izbą Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości w Radomiu, zorganizował po raz pierwszy w Przysusze 
Dzień Rzemiosła. Inspiracją do organizacji uroczystości była 40 rocznica 
działania cechu w Przysusze. Święto rozpoczęło się uroczystą mszą 
świętą celebrowaną przez ks. Stanisława Traczyńskiego, proboszcza 
parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze. W uroczystości uczest-
niczyły poczty sztandarowe cechów zrzeszonych w Izbie Rzemiosła 
i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, członkowie Zarządu i Rady Izby. 
Po mszy św. przy kościele uformował się orszak uczestników i udał się 
do sali koncertowej w Domu Kultury w Przysusze. W czasie uroczystej 
akademii, którą swoją obecnością uświetnili licznie zaproszeni goście 
reprezentujący Kościół Katolicki, powiatowe władze samorządowe, 
Gminę i Miasto Przysucha, gminy z terenu powiatu, Szydłowiec, 
organizacje społeczne, placówki oświatowe, Najważniejszym 
i najbardziej podniosłym punktem programu było wręczenie 
najwyższego, honorowego, rzemieślniczego odznaczenia: 
Szabli Kilińskiego – Panu Józefowi Liwińskiemu – wieloletnie-
mu egzaminatorowi w zawodzie piekarz, pełniącemu funkcję 
sekretarza Rady Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości 
w Radomiu. To najważniejsze rzemieślnicze odznaczenie 
wręczył wyróżnionemu Jerzy Bartnik - prezes Zarządu Związku 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie. O znaczeniu i wadze tego 
wyróżnienia niech świadczy fakt, że pan Józef Liwiński jest 
406 laureatem Szabli Kilińskiego od samego początku usta-
nowienia tej nagrody. Pan Józef dziękował za wielki zaszczyt 
i wyróżnienie, jakie go spotkało nie kryjąc wzruszenia. W dal-
szej części uroczystości wręczono złote i srebrne Medale im. 
Jana Kilińskiego oraz Honorowe Odznaki Rzemiosła. Ponadto 

bonami o wartości 500 zł. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości 
w Radomiu nagrodziła najlepszych uczniów rzemiosła. Bony otrzy-
mali: Ilona Sobczak, Mateusz Dębski i Krzysztof Prokopczyk. Za dobre 
wyniki w nauce zawodu dyplomy uznania otrzymało 7 uczniów. Pa-
miątkowe dyplomy otrzymali przyjaciele rzemiosła wspierający jego 
działanie w powiecie przysuskim. Uroczystość zwieńczył wspaniały 
tort dzielony przez starszego Cechu Jana Grudnia. W trakcie spotkania 
padły gorzkie słowa o kondycji polskiego rzemiosła spowodowanej 
nierównomiernym traktowaniem polskich drobnych podmiotów 
ekonomicznych i koniecznością wywierania nacisku na wzmocnienie 
i odbudowanie dawnej siły rzemiosła polskiego. Uroczystość zakończył 
w parku miejskim koncert Kapeli „Góralska Hora”.

Jarosław Bednarski

ŚWIęTO SIATKóWKI  
PLAżOWEj W PRZYSUSZE NAd  

ZALEWEM TOPORNIA.

dZIEń RZEMIOSŁA W PRZYSUSZE – 40 LAT cEcHU RZEMIOSŁ RóżNYcH

Zwyciężcy organizatorzy turnieju w Przysusze

Gra była świetna, ale doping piękny
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WAKAcYjNY fESTYN ROdZINNY – 
BORKOWIcE 2015

W niedzielne popołudnie 26 lipca w Borkowicach odbył się XV 
Wakacyjny festyn Rodzinny. Festyn rozpoczął się występami dzieci 
i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i szkoły podstawowej z Rzu-
cowa. Przed publicznością wystąpił również Zespół akordeonowy ze 
Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach.

Zebrani bawili się przy muzyce takich zespołów jak: Kapela Sołtysia 
z Wąchocka, Tarzan Boys i Cassino. Gwiazdą wieczoru był zespół Mila-
no, który zgromadził dużą liczbę fanów piosenki disco polo. Podczas 
festynu organizowane były liczne konkursy i zabawy.Dzięki Paniom 
z Klubu Seniora, Gminnego Ośrodka Kultury i Stowarzyszenia Kobiet 
Kreatywnych ze Smagowa, można było degustować regionalne 
potrawy.

Ochotnicy z OSP z Borkowic, Ninkowa, Woli Kuraszowej i Rzucowa 
zabezpieczali rejon festynu pod względem bezpieczeństwa pożaro-
wego i porządku publicznego.

HARcERSKI OBóZ W BIAŁOGóRZE
Harcerze 5 Wielopoziomowej drużyny Harcerskiej im. Emilii 

Plater z Borkowic, Próbnej drużyny Harcerskiej z Rzucowa wraz 
z harcerzami 7 Pożarniczej drużyny Harcerskiej „Wybranieccy” 
z chlewisk wspólnie spędzili czas na obozie harcerskim Hufca 
Radom Powiat w Białogórze nad morzem. Tematem przewodnim 
obozu była historia Powstania Warszawskiego dlatego harcerze 
przedstawiali na scenie scenki dotyczące tego wydarzenia oraz wy-
konali grafikę powstańczą .Pięknie położona miejscowość sprzyjała 
wypoczynkowi i dawała możliwość przeżycia wielu wspaniałych chwil. 
Oczywiście nie brakowało atrakcji takich jak gra w Paintball , spływ 
kajakowy rzeką Piaśnicą do Dębek, wspólne ognisko z harcerzami Hufca 
Kętrzyn, chrzest obozowy ,zwiedzanie Gdańska / Jarmark dominikań-
ski/ a także rejs Galeonem Lew na Westerplatte gdzie harcerze złożyli 
wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Na Westerplatte czwórka naszych 
harcerzy złożyła u stóp pomnika przyrzeczenie harcerskie . Ponieważ 
na obóz zabraliśmy rowery dawało nam to dodatkową możliwość 
wypraw szlakami rowerowymi do Dębek czy do Łeby. Dwa tygodnie 
obozu to okazja nie tylko do dobrej zabawy ale także do poznania 
wielu ciekawych rzeczy bo wiadomo ,,podróże kształcą” Dziękujemy 
Urzędowi Gminy Borkowice za pomoc w pokryciu kosztów przejazdu 
naszych harcerzy na obóz. Czuwaj! 

phm. Marek Turek

PROjEKT MAZOWSZANIE W GMI-
NIE BORKOWIcE 

Projekt „M@zowszanie” to rozwój e-usług i idei społeczeństwa 
informacyjnego wśród mieszkańców. Powstała tzw. Sieć Centrów 
Kompetencji na Mazowszu, która służy jako interaktywne i stacjonarne 
miejsca dostępu do e-usług, w tym edukacji, oraz stanowić będzie źró-
dło informacji kulturalnej i gospodarczej. Po staraniach Urzędu Gminy 
w Borkowicach powstało Lokalne Centrum Kompetencji w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Borkowicach - Filia w Ruszkowicach, które 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu możliwości wykorzy-
stania technologii ICT przez osoby, które do tej pory miały trudności 
z dostępem i użytkowaniem komputera i internetu. W naszym LCK 
znajduje się 5 stanowisk komputerowych + jedno dla opiekuna. 
Dodatkowo LCK jest wyposażone w sprzęt multimedialny taki jak: 
urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, ekran, aparat fotograficzny oraz 
wiele akcesoriów komputerowych. Korzystanie z Lokalnego Centrum 
Kompetencji w Bibliotece Gminnej w Ruszkowicach jest bezpłatne i od 
lipca każdy może korzystać we wtorki, czwartki i piątki od godz. 9.00 
do 17.00 a na miejscu można liczyć na opiekę merytoryczną. 
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TURNIEj O PUcHAR  
WójTA ROZEGRANY!

dnia 09.08.2015 roku na Stadionie GKS Ruszcovia 
w Ruszkowicach został rozegrany Turniej w piłce 
nożnej o Puchar Wójta Gminy Borkowice. W turnieju 
wzięły udział drużyny ze: Smagowa, Ruszkowic oraz 
tzw. Trójmiasta (Rudno, Wymysłów, Bolęcin). Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna ze Smagowa w składzie: Dumin 
Jakub, Głuch Michał, Florczyk Hubert, Chylicki Paweł, 
Florczyk Konrad, Kielesiński Ernest, Cichoń Bartosz, 
Mazur Karol i Papis Adam, drugie miejsce z Trójmiasta 
i trzecie z Ruszkowic. Uczestnicy turnieju otrzymali 
puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Impreza zakoń-
czyła się ok godz. 18.00 wspólnym poczęstunkiem na 
zapleczu stadionu.

jak co roku dla dzieci i młodzieży, które tegoroczne wakacje spę-
dzają w domu, Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach przy-
gotował szeroką ofertę kulturalno-rozrywkową. Wszyscy chętni 
mogą korzystać w GOK-u, codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 21.00 ze sprzętu komputerowego, gier 
na X-BOX-ie, można zagrać w tenisa stołowego jak i gry planszowe. 
Z pewnością każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Lipiec w Gmin-
nym Ośrodku Kultury był gorący. Pierwszy tydzień zaczęliśmy od 
fantastycznego wyjazdu do Multikina w Radomiu na film dla dzieci 
pt. „W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI”. W czwartek 09 lipca dzieci wzięły 
udział w zajęciach plastycznych było to kolejne doświadczenie dla 
wielu naszych milusińskich. Z ciekawością i zainteresowaniem dzieci 
wykonywały witraż wakacyjny. Nie zabrakło też atrakcji dla doro-
słych w dniu 14.07. zorganizowany został wyjazd dla kobiet do Mul-
tikina w Radomiu na seans – Kino na obcasach – Panie mogły zoba-
czyć film pt. „Magic Mike XXL”. Przed seansem odbyło się losowanie 
nagród dla przybyłych kobiet, nasze Panie zdobyły – bilety do kina, 
karnety do klubu fitness i salonu fryzjerskiego. 22 lipca grupa dzieci 
i młodzieży zwiedziła ruiny zamku w Chęcinach oraz Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci w Podzamczu. Uczestnicy wycieczki wieli udział 
w warsztatach artystycznych rozpoznawali przyprawy po zapachu 
i przygotowywali własną 
przyprawę, którą mogli 
zabrać ze sobą do domu. 
Sierpień rozpoczęliśmy 
wycieczką krajoznawczą 
dla dorosłych. Miejscem 
naszych odwiedzin było 
Królewskie Miasto Sando-
mierz. W dniu 07.08 dzieci 
i młodzież wraz z opieku-
nami pojechali do Kielc. 
Jedną z atrakcji wyjazdu 
była wizyta w Manufak-
turze Słodyczy. W trakcie 
warsztatów zobaczyliśmy 
ręczny sposób tworze-
nia wyrobów z karmelu 
a na zakończenie wszy-
scy uczestnicy zrobili 
swojego własnego lizaka 
i otrzymali dyplom Ma-
łego Karmelarza. Następ-
nie zwiedzaliśmy Mu-
zeum Zabawek i Zabawy. 

W trakcie tej wędrówki spacerowaliśmy przez pełne zabawek kory-
tarze, każdy znalazł tam coś dla siebie. Dzieciaki zachwycały się oglą-
dając różne piękne zabawki. Ich opiekunowie docenili kunszt pre-
zentowanych starych zabawek i przenieśli się w krainę dzieciństwa 
swojego i swoich przodków. Zajęcia kulinarne - to typ zajęć bardzo 
lubianych przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze. Mają one na 
celu nauczyć czerpania radości ze wspólnego przygotowywania po-
traw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań 
w dniu 12.08. dzieci i młodzież, którzy przybyli do Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Borkowicach mogli samodzielnie wykonywać różne 
czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać. 
Dało im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. 
Poprzez kulinarną zabawę zdobyły nowe doświadczenia, odkrywa-
jąc nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób 
twórczy przygotować dla siebie posiłek. Takie działania wpływają 
też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw. Na zajęciach 
plastycznych 14.08. dzieci uczyły się malować na szkle. Dnia 19.08. 
w atmosferze czarów, magicznych sztuczek i dobrej zabawy, dzieci 
i młodzież mile spędziły dzień na farmie Iluzji w Mościskach.

WAKAcjE ZA NAMI !

Uczestnicy turnieju
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MEMORIAŁ MARKA GALIńSKIEGO 
W GIELNIOWIE 1-2 SIERPNIA 2015

W dniach 1 – 2 sierpnia w Gielniowie niedaleko Opoczna po raz 
drugi rozegrane zostały dwudniowe zawody poświęcone pamięci 
zmarłego tragicznie w 2014 roku Marka Galińskiego. Data Memo-
riału nie jest przypadkowa – 1 sierpnia Marek skończyłby 41 lat i to 
właśnie w tym terminie przyjaciele Marka z MTB Opoczno planują 
co roku organizować takie spotkanie dla tych, którzy w ten spo-
sób będą chcieli pokazać, ze wciąż pamiętają i nadal robią swoje. 
Sobota minęła pod znakiem XCO, czyli najbardziej widowiskowej 
odmiany kolarstwa górskiego. Zawodnicy, którzy zjechali tego dnia 
do Gielniowa mieli okazję zmierzyć się z trudną technicznie i bardzo 
wymagającą kondycyjnie trasą, którą zaprojektował i na której trenował 
sam Marek. Niespełna czterokilometrowa runda pełna jest naturalnych 
i specjalnie budowanych przeszkód, wśród których wymienić trzeba 
belki, dropy, sekcje kamienne, mostki, rampy, widowiskowe zjazdy 
i niezliczoną ilość zakrętów.
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W niedzielę 23.08.2015r. w miejscowości Snarki, gm. Gielniów od-
był się piknik dla dzieci pod hasłem „Bezpieczny powrót do szkoły”. 
Organizatorem imprezy było stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość’’ 
oraz Radna Rady Gminy Gielniów Pani Aneta Raczyńska. W obchody 
włączyli się rodzice, mieszkańcy Snarek i Lelitka, Rada Sołecka, spon-
sorzy oraz Wójt Gminy Gielniów Pan Władysław Czarnecki. Spotkanie 
rozpoczęła radna – Pani Aneta Raczyńska zapraszając wszystkich na 
przygotowane pyszności – słodkości, pieczoną kiełbaskę oraz soki 
pełne witamin. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyło 
się malowanie twarzy, za które dziękujemy Magdalenie Wasilewskiej 
i Natalii Wasilewskiej. Dzięki życzliwości i umiejętnościom strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej    z Rozwad i Snarek, głównym punktem 
pikniku była nauka udzielania pierwszej pomocy oraz pogadanki na 

temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci oraz dorośli 
z wielkim zainteresowaniem brali udział w tej akcji. Uwieńczeniem 
imprezy były rozgrywki i konkursy z nagrodami. Wszyscy uczestnicy 
pikniku otrzymali słodycze i soki. Sponsorami imprezy byli: 

Bank Spółdzielczy w Przysusze, Hortex Holding S.A. ze Skrzyńska, 
Ferrero Polska Sp. z o.o. Belsk Duży, Blach - Pol Spółka Jawna Opoczno, 
„Ola” Sp. z o.o. Mogielnica, „Stępień” Sp.j. Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Stanisław Stępień, Emig Mogielnica, Sklep Spożywczo - Przemysłowy 
Pielas Bożena, Hurtownia „YETI” s.c., Pani Jolanta Kasicka, Pan Piotr 
Kasicki, Pan Paweł Trębarczyk, 

Pan Michał Kasicki.
Dzieci wraz z rodzicami składają serdeczne podziękowania spon-

sorom.

PIKNIK ROdZINNY W SNARKAcH POd HASŁEM
„BEZPIEcZNY POWRóT dO SZKOŁY”
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Już po raz drugi w Myślakowicach nad Pilicą w niedzielę 23 sierpnia 
b.r. odbyły się gminne dożynki. W udaną imprezę wpisała się dobra 
pogoda i sobotni deszcz, który złagodził skutki suszy w gminie. Uro-
czystość rozpoczęła msza polowa na placu szkolnym, którą celebrowali 
ks. biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, ks. Dziekan Adam Łukiewicz  
i ks. Proboszcz z Łęgonic Małych Tadeusz Żak. W mszy św. licznie wzięli 
udział mieszkańcy gminy Odrzywół i goście. W pięknym kazaniu ks. 
biskup nawiązał do poszanowania prawdy, chleba i tradycji w naszej 
ojczyźnie. W trakcie mszy biskup poświęcił 8 pięknych wieńcy i 7 koszy 
ofiarnych przygotowanych przez Sołectwa. Po mszy swoje stoiska 
z tradycyjnymi daniami i wystrojem opoczyńskim zaprezentowały 
Stowarzyszenie Wysokina i Cetnia, Koła Gospodyń Wiejskich z Ka-
miennej Woli i Kłonny oraz nowopowstałe Nadpiliczne Koło Gospodyń 
Wiejskich.  Nie zabrakło także obrzędu dzielenia chlebem, który na 
ręce Wójta i Przewodniczącego Rady złożyli tegoroczni Starostowie 
dożynek – państwo Danuta  i Jan Jaworscy z Wielkopola. Państwo 
Jaworscy są właścicielami gospodarstwa agroturystycznego, w którym 
niedawno gościła Pani Beata Szydło ze swoim sztabem wyborczym 
i dziennikarze m.in. 5 stacji telewizyjnych. 

W uroczystości uczestniczyli liczni goście m.in. Posłowie na Sejm 
RP Marek Suski i Dariusz Bąk, Starosta Przysuski Marian Niemirski, 
Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz, Członek Zarządu Powiatu Jan 
Gawryś, Wójtowie gmin Potworów Marek Klimek, Rusinów Krzysztof 
Urbańczyk i Gielniów Władysław Czarnecki. Starosta Przysuski Marian 
Niemirski w swoim wystąpieniu m.in. podziękował mieszkańcom 
terenów nadpilicznych za ich dobre wybory w ostatnich wyborach 
prezydenckich i samorządowych. Listy gratulacyjne z życzeniami 
dla uczestników dożynek skierowali na ręce Wójta: Wicemarszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
dr Zbigniew Kuźmiuk, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik.  W programie imprezy nie 
zabrakło wyróżnień rolników, koncertu „Raz na ludowo”, konkursów 
na najlepiej zatańczoną polkę i oberka, konkursów wiedzy o powiecie, 
gminie Odrzywół i ziemi nadpilicznej. W części festynowej wystąpił 
kabaret PAKA, a do tańca żywiołowo zagrał zespól The Cover. Jednak 
uczestników w liczbie ok. tysiąca rozgrzał najlepszy w Europie zespól 
cygański „Don Wasyl i gwiazdy muzyki cygańskiej”. Sam Don Wasyl 
mimo ostatnich kłopotów zdrowotnych zjawił się osobiście w Myśla-
kowicach i zaśpiewał kilka swoich przebojów. Imprezę zakończył pokaz 
sztucznych ogni i druga część koncertu zespołu The Cover.

dOżYNKI W MYŚLAKOWIcAcH

ENERGETYcY ROZdALI  
PLEcAKI SZKOLNE

W piątek 28 sierpnia b.r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole miała miejsce 
miła uroczystość. Dostawca energii w Gminie Odrzywół – giełdowa 
spółka PGE S.A. sprezentowała 45 ubogim dzieciom szkolne tornistry 

z wyposażeniem. A wszystko to w ramach akcji „Energetyczny tornister”. 
Plecaki wręczył osobiście Wicedyrektor okręgu PGE S.A w Skarżysku 
- Kamiennej Pan Stanisław Wikło. 

Dzieci z rodzin ubogich z terenu gminy zostały wytypowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole. Wójt Gminy Ma-
rian Kmieciak, w imieniu obdarowanych i swoim , złożył na ręce Pana 
Dyrektora podziękowanie za przekazane tornistry.
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GMINA OdRZYWóŁ BędZIE RE-
ALIZOWAć NOWE PROjEKTY ZE 

ŚROdKóW PROW I WfOŚIGW

Projekt Gminy Odrzywół „Poprawa jakości życia mieszkańców 
Gminy Odrzywół i środowiska naturalnego poprzez zastosowanie 
instalacji fotowoltaicznych otrzymał dofinansowanie ze środków 
PROW 2007 – 2013 w konkursie organizowanym przez Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Gmina otrzymała dotację w wysokości 
90% kosztów kwalifikowanych. Zakres robót obejmuję budowę 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW na budynku Urzędu Gmi-
ny w Odrzywole. Produkowana z energii słonecznej energia będzie 
zasilała sieć wewnętrzną w Urzędzie lub będzie odsprzedawana 
dla dystrybutora sieci energetycznej. Realizacja projektu przyczyni 
się nie tylko do wykorzystania energii odnawialnej i ograniczenia 
kosztów emisji CO2 , ale będzie miała pozytywny wpływ na obniżenie 
kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy przy ul. warszawskiej 
w Odrzywole. W budynku tym ma siedzibę administracja publiczna, 
Posterunek Policji i Gminna Biblioteka Publiczna. Oprócz budynku 
gminnego projekt obejmuje także budowę instalacji fotowoltaicznych 
w 7 gospodarstwach domowych, wyłonionych spośród zgłoszeń 
w drodze publicznego losowania. Tam zostanie wykonana instalacja 
o mniejszej mocy do 1,2 kW. Koszt projektu wynosi 150 tyś. zł. Projekt 
jest pierwszą tego typu inwestycją w gminie Odrzywół. Wcześniej 
gmina wykonała inwestycję w Kamiennej Woli – oświetlenie placu 

i zbiornika wodnego przy pomocy instalacji solarnych, jednak wy-
tworzenie energii na potrzeby własne będzie pierwszym tego typu 
w gminie. Gmina Odrzywół otrzymała także dotację w wysokości 85% 
kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację odpadów azbestowych.. 
W ramach projektu przygotowanego przez Gminę zostanie zebrane 
i zutylizowane 54 Mg wyrobów azbestowych. Program obejmuje 
odbiór azbestu z 20 posesji oraz zdjęcie z dachu, odbiór i utylizację 
wyrobów azbestowych z 6 posesji. Nabór do projektu był prowadzony 
na wiosnę b.r. Program będzie prowadzony też w 2016r.

PIKNIK MUZYcZNY W RóżANNIE
W Niedzielę 16 sierpnia 2015r. w Różannie miała miejsce bardzo miła 

impreza muzyczna „Piknik Andrzeja”. Organizatorem był mieszkaniec 
Różanny, historyk genealog i dziennikarz Pan Andrzej Rola-Stężycki. Ta 
kolejna już impreza organizowana przez Pana Andrzeja ma charakter 
środowiskowo-integracyjny. Biorą w niej udział nie tylko mieszkańcy 
Różanny, ale i liczni goście z miejscowości nadpilicznych, wczasowicze 
i miłośnicy dobrej muzyki. Imprezę tradycyjnie otworzył gospodarz 
występując w szlacheckim kontuszu z szablą. W prezentacjach mu-
zycznych wystąpiły zespoły ludowe i indywidualni artyści. Imprezę 
rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca z Nowego Miasta, prezentując piękny 
folklor opoczyński. W dalszej części wystąpiły Julia Chmura i Ewa Dudek 
uczennice szkół średnich w Nowym Mieście. Po nich zaprezentował się 
zespół dziecięco-młodzieżowy Mateuski, pod kierunkiem nauczyciela 
muzyki Jana Czerskiego. Piękny recital zaprezentowała ormiańska 
artystka Amalya Sahakyan prowadząca w Grójcu Klub Muzyczny 
„Armenia”. Piknik zakończył znany muzyk ludowy - akordeonista 
z Myślakowic Pan Czesław Szczepański.

Impreza była niezwykle udana. Pogoda dopisała a znakomitą orga-
nizację zapewnił gospodarz Pan Andrzej Rola-Stężycki.
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dWUdZIESTY TRZEcI „dZIEń  
PAPRYKI W POTWOROWIE”

Ekspozycje z różnorodnymi odmianami papryki, wystawy firm 
branży rolno-spożywczej, konsultacje i specjalistyczne porady 
połączone z degustacją potraw z papryki oraz ciekawie zestawiony 
program artystyczno-muzyczny to tylko niektóre z atrakcji, które 
można było zobaczyć w niedzielę, 2 sierpnia 2015 roku w Potwo-
rowie na najstarszej w regionie radomskim imprezie promującej 
walory papryki.

Oficjalne otwarcie dwudziestego trzeciego „Dnia Papryki” poprzedziła 
msza święta w kościele pw. Św. Doroty w Potworowie odprawiona przez 
Księdza Biskupa Adama Odzimka w intencji rolników i ich rodzin, po 
której zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych udali się na teren gminnego stadionu sportowego.

Uroczystej inauguracji festynu dokonał Wójt Gminy Potworów 
Marek Klimek, witając w towarzystwie Starosty Powiatu Przysuskiego 
Mariana Niemirskiego i Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie Andrzeja Kamasy wszystkich przybyłych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. Posłanka na Sejm RP Marzena Wróbel, 
Poseł na Sejm RP Marek Suski, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, Wicemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego Leszek Ruszczyk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu Marta Michalska-Wilk, Ksiądz Proboszcz 
Parafii pw. Św. Doroty w Potworowie Jan Gruszka oraz Wikariusz Parafii 
pw. Św. Doroty w Potworowie Ksiądz Łukasz Baranowski.

Jak co roku, nieodzownym elementem niedzielnej uroczystości 
była tradycyjna prezentacja firm branży rolno-spożywczej. Wystawcy 
zaprezentowali bogatą ofertę produktów wspierających produkcję 
rolną m.in.: nawozy i nowoczesne środki ochrony roślin. Wśród eks-
pozytorów znalazły się również wiodące na lokalnym rynku sprzedaży 
maszyn rolniczych firmy, które przedstawiły ciągniki i urządzenia do 
pielęgnacji i upraw warzywnych. Pojawiły się także firmy nasienne, 
handlujące świeżymi owocami i warzywami oraz specjalizujące się 
w ich przetwórstwie.

Branżowym pokazom towarzyszyły wykłady i konsultacje tematycz-
ne prowadzone pod przewodnictwem prof. Czesława Ślusarskiego 
z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Ważnym punktem „Dnia Papryki w Potworowie” było uhonorowa-
nie rolników-producentów wdrażających w swych gospodarstwach 
nowoczesne metody produkcji papryki. Wyróżnieni rolnicy: Małgo-
rzata i Waldemar Janczara z Potworowa, Anna i Krzysztof Kawińscy 
z Grabowskiej Woli, Marta i Mariusz Wojciechowscy z Rdzuchowa, 
Maria i Mirosław Łuska z Marysina i Anna Kiljanek z Kozieńca otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkową atrakcją tegorocznej imprezy był przegląd dorobku 
Stowarzyszeń Kobiet Gminy Potworów, podczas którego Panie 
w starannie przygotowanych sceniczno-kulinarnych prezentacjach 
zachęcały do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminnej 
wspólnoty samorządowej.

Po oficjalnej części przyszedł czas na artystyczną odsłonę festynu. 
Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać wokalno-taneczną 
kompilację najpiękniejszych romskich pieśni w wykonaniu Don Vasyla 
Juniora, bawić się z legendą polskiej satyry Janem Pietrzakiem i żeńskim 
triem Che Donne, słuchać przebojów Beatlesów w interpretacji zespołu 

Postmen oraz muzycznie 
delektować się koncertem 
gwiazdy wieczoru – grupy 
Enej.

Dwudziesty trzeci „Dzień 
Papryki w Potworowie” zakoń-
czyła, poprzedzona efektow-
nym pokazem sztucznych ogni, 
zabawa taneczna z zespołem 
Expert.

Dariusz Duda
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PRZEBUdOWA ULIcY  
STAWOWEj ZAKOńcZONA
już z początkiem września mieszkańcy ulicy Sta-

wowej w Potworowie będą mogli korzystać z efektów 
realizacji kolejnej inwestycji z obszaru infrastruktury 
drogowej.

W wyniku finalizacji projektu drogowego „Przebudowa 
drogi gminnej, ul. Stawowa w miejscowości Potworów” 
główny Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Karol Cieśla z Chybic dokonał kompleksowej 
przebudowy nawierzchni ulicy.

Przebudowany 1275-metrowy odcinek wydatnie 
zwiększy mobilność zarówno mieszkańców Potworowa 
i Łojkowa efektywnie skracając czas dojazdu do obiektów 
użyteczności publicznej oraz poprawi warunki do rozwoju 
działalności gospodarczej i rolniczej.

Dariusz Duda

MOBILNY PUNKT INfORMA-
cYjNY W POTWOROWIE

Rozpoczęła się szósta edycja akcji „Mobilny Punkt Infor-
macyjny” zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach porozumienia 
w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazo-
wieckiego systemu informacji o funduszach unijnych.

W czwartek, 6 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Potworowie zostało przeprowadzone 
spotkanie z przedstawicielką Lokalnego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu.

Podczas bezpłatnych konsultacji mieszkańcy Gminy 
Potworów otrzymali całościowy pakiet informacji doty-
czących m.in. możliwości pozyskania środków na otwarcie 
działalności gospodarczej, finansowania kursów i szkoleń 
zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych 
oraz alokacji wsparcia z Funduszy Europejskich w perspek-
tywie finansowej na lata 2014-2020.

Dariusz Duda

HARcERZE Z POTWOROWA 
UcZcILI PAMIęć  

BOHATERóW POWSTANIA  
WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 wybuchło Powstanie 
Warszawskie. Zuchy oraz harcerze z Potworowa nie zapo-
mnieli o rocznicy tak ważnego wydarzenia.

Z tej okazji o godzinie W spotkaliśmy się przy grobie 
Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu, aby 
zapalić znicz oraz uczcić minutą ciszy pamięć wszystkich 
walczących o wolność Polski.

pion. Julia Żółcińska

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszej działalności 
zapraszamy na nasze strony na facebooku: 

9 Drużyna Harcerska z Potworowa,•	
18 Drużyna Harcerzy Starszych z Potworowa.•	
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NOWY cIąGNIK 
Z KOSIARKą BIjAKOWą

Park maszynowy Gminy Rusinów powiększył się 
ostatnio o nowy ciągnik oraz kosiarkę bijakową z bocz-
nym wysięgnikiem. Był to bardzo ważny zakup, który 
pozwoli na płynną pracę przy bieżącym utrzymaniu 
zieleni przy drogach gminnych oraz przy koszeniu 
rowów. Zmechanizowane oczyszczanie rowów po-
zwoli zaoszczędzić dużo czasu. Będzie można także 
lepiej wykorzystać drugi ciągnik, który często pracuje 
z beczką asenizacyjną oraz z przyczepą. Już po pierw-
szych dniach pracy widać, że był to jak najbardziej 
trafiony zakup, bez którego trudno byłoby patrzeć 
ze spokojem na okres zimowy. Z takimi maszynami 
Gmina jest w stanie sprostać szybkim i skutecznym 
działaniom zarówno w zimie jak i w lecie.

RELAcjA Z dOżYNEK  
GMINNO – PARAfIALNYcH

16 sierpnia odbyły się w Rusinowie Dożynki Gminno – Parafialne. 
Mimo, że deszczowa pogoda skutecznie próbowała odstraszyć 
uczestników, to i tak uroczysty korowód z wieńcami dożynkowymi 
wyruszył z placu przed Urzędem Gminy w Rusinowie do Kościoła 
pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. Tutaj delegacje zostały 
przywitane przez proboszcza Rusinowa – ks. Edwarda Swata oraz ks. 
Bolesława Janisza. Po mszy świętej odbyły się przemówienia: Wójta 
Gminy Rusinów Krzysztofa Urbańczyka oraz Starosty Powiatu Przysu-
skiego Mariana Niemirskiego. Wójt podziękował rolnikom za ciężką 
pracę i tegoroczne plony, życzył dobrych czasów dla rolnictwa i aby 
rolnicy korzystali z nowych możliwości i szans. Podziękował wszystkim, 
którzy czynnie włączyli się w przygotowanie dożynek: ks Proboszczowi 
Parafii Rusinów Edwardowi Swatowi, Radzie Gminy Rusinów na czele 
z przewodniczącą Panią Dorotą Jaciubek, sołtysom, stowarzyszeniom, 
twórcom wieńców dożynkowych, strażakom, pracownikom Urzędu 
Gminy, służbie medycznej, zespołom ludowym, pracownikom szkoły 
w Rusinowie, policji. Obecnością swoją zaszczycili nas: Pani Poseł 
Małgorzata Woźniak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przy-
susze: Starosta Marian Niemirski, członkowie zarządu i radni powiatu 
przysuskiego, Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki, Wójt Gminy 
Odrzywół Marian Kmieciak, Wójt Gminy Potworów Marek Klimek, Wójt 
Gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak, Wójt Gminy Błędów Marek Miko-
łajewski, Pan Dariusz Ambrożek – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych, Pan Sławomir Rek – zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Przysusze, Pan Rafał Seta – kierownik ARiMR, Pani Urszula 
Nowińska – lekarz medycyny rodzinnej, Pani Dorota Kwietniewska – 
zastępca dyrektora szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, Pani Beata 
Turek dyrektor ZSO w Rusinowie, Pan Marian Walasik – wicedyrektor 
PG w Rusinowie, Pani Jolanta Ochocka – wicedyrektor przedszkola 
oraz liczni mieszkańcy Gminy Rusinów i okolic. Następnie dokonano 
symbolicznego obrzędu dzielenia chlebem. Wójt Gminy Rusinów – 
Krzysztof Urbańczyk podziękował za dorodny dożynkowy bochen chleba 
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POdSUMOWANIE PUcHARU  
WójTA GMINY RUSINóW  

W PIŁcE NOżNEj
Zakończyły się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce 

nożnej. Kolejna już edycja tych prestiżowych rozgrywek w naszej 
gminie przyniosła długo oczekiwane rozstrzygnięcia. Wśród senio-
rów startowało 6 drużyn podzielonych na dwie grupy. Dwie drużyny 
z każdej grupy awansowały do półfinałów. Emocji nie brakowało 
zwłaszcza w finałach. Mecz o miejsce III pomiędzy Grabową i Brogową 
zakończył się w regulaminowym czasie wynikiem 2:2 i potrzebne były 
rzuty karne. Seria pięciu karnych nie wyłoniła zwycięzcy. Dopiero po 7 
serii lepsi okazali się piłkarze Brogowej. Finał także obfitował w emocje 
zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej części finału widać było spore 
zmęczenie piłkarzy obu drużyn spowodowane dużym upałem, który 
skutecznie zniechęcał do dużego wysiłku. Czwarty raz z rzędu Puchar 
zdobyła drużyna Armagedon Nieznamierowice. Na drugim miejscu 
zameldowali się piłkarze z Zychorzyna. W Juniorskiej Lidze Piłki Nożnej 
najlepszy okazał się zespół z Rusinowa. Ostatecznie na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z Grabowej, a na trzecim Przystałowice Małe. 
Najlepszym strzelcem seniorów został Dominik Dąbrowski z Brogowej, 
a najlepszym bramkarzem – Cezary Wacławiak z Nieznamierowic. Na 
koniec oprócz wręczonych przez gości medali, nagród i pucharów, Wójt 
Gminy Rusinów – Krzysztof Urbańczyk, wręczył dla każdej z drużyn 
symboliczny czek na zakup artykułów sportowych, które niewątpliwie 
pomogą im w dalszym rozwoju swoich pasji piłkarskich. Gratulujemy 
wszystkim drużynom i piłkarzom, którzy wystąpili w tegorocznej edycji 
i walczyli do samego końca o jak najlepszy wynik.

ZAKOńcZONA PRZEBUdOWA 
ŚWIETLIcY WIEjSKIEj  

W WOLI GAŁEcKIEj
Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka w Woli Gałeckiej została 

zakończona. Patrząc z perspektywy miejscowości widać z daleka, że 
budynek będzie niewątpliwie głównym elementem architektonicznym 
otoczenia. Pastelowe kolory elewacji ładnie komponują się z okolicz-
nymi zabudowaniami. Podjazd dla osób niepełnosprawnych to już 
standard w budynkach użyteczności publicznej. Wnętrze to przede 
wszystkim duża przestronna sala główna z oknami na południe i północ. 
Z powodzeniem pomieści duże grono osób na wiejskich spotkaniach 
i zebraniach. Do tego dochodzi zaplecze socjalne: łazienki, kuchnia 
i pomieszczenia gospodarcze. Oczywiście kuchnia jest umeblowana, 
z kuchenką gazową, lodówką i zbiornikiem podgrzewającym wodę. 
Mamy nadzieję, że ta inwestycja posłuży lokalnej społeczności przez 
długie lata i będzie miejscem rozrywki, kultury i integracji.

i życzył wszystkim, by nie zabrakło go nikomu. Potem w dostojnym 
pochodzie w asyście straży pożarnej, uroczystości przeniosły się na 
boisko gminne w Rusinowie. Atrakcji było mnóstwo. Oprócz muzyki 
ludowej i rozrywkowej, można było spróbować niepowtarzalnych potraw 
regionalnych przygotowanych przez stowarzyszenia i mieszkańców 
z terenu Gminy Rusinów. Zainteresowanie smakołykami było bardzo 
duże, o czym świadczyć mogą szybko znikające potrawy i napoje. 
Podziwiano także kunszt artystyczny projektantów i wykonawców 
wystroju wewnętrznego namiotów. Nie zapomniano o dzieciach, 
dla których na płycie boiska zlokalizowano park rozrywki. Bardziej 
dociekliwi mogli zapoznać się z nowym nabytkiem parku maszyno-
wego Gminy Rusinów – nowym ciągnikiem z wykaszarką bijakową na 
wysięgniku. Po wspaniałych występach naszych lokalnych artystów 
ludowych: Pani Krystyny Ciesielskiej – znakomitej śpiewaczki ludowej 

z Brogowej oraz zespołów „Zakukała Kukułecka”, „Przystalanki’, „Józefinki” 
nadszedł czas na muzykę rozrywkową. Uczestnicy bawili się dosko-
nale z zespołami: Amaretto, Systematic Fire Show, Diadem i Cassino. 
W końcu przyszedł czas na gwiazdę wieczoru. Etna dała imponujący 
koncert porywając swoją ekspresją wszystkich do wspaniałej zabawy. 
Na lekki relaks po tańcach w ten wieczór czekał na wszystkich pokaz 
sztucznych ogni. Dla kogo było wciąż mało emocji i zabawy, mógł 
bawić się w dyskotece pod gwiazdami z zespołem Efect. Ta świetna 
impreza zakończyła się w późnych godzinach wieczornych wieńcząc 
wysiłek przygotowań i realizacji. Dziękujemy wszystkim za udział, 
a pomagającym i pracującym szczególne podziękowania za piękną 
oprawę i nieocenioną pomoc w prowadzeniu i przygotowaniu tych 
wspaniałych Dożynek.
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Uroczystość otworzył wójt Weniawy Krzysztof Sobczak. Pod-
kreślił znaczenie kultury ludowej w środowisku wiejskim oraz 
wspomniał o kultywowaniu śpiewu, tańca i muzyki ludowej 
w naszej gminie.

W tym roku oprócz kapel ludowych i solistów instrumenta-
listów wystąpiły zespoły śpiewacze oraz soliści śpiewacy. 
Do konkursu zgłosiło się 13 kapel, 7 solistów instrumen-
talistów, 11 zespołów ludowych i 5 śpiewaków ludowych. 
Komisja konkursowa przyznała nagrody pieniężne w poszczególnych 
kategoriach. Wśród kapel poszczególne miejsca zajęli: I miejsce kapela 
Henryka Gwiazdy z Radomia, II miejsce kapela Jana Wochniaka z Wie-
niawy, III miejsce kapela Foktów z Radomia, a także dwa wyróżnienia 
przypadły dla kapeli Jana Kmity oraz dla kapeli Józefa Wyrwińskiego.  
W kategorii zespoły śpiewacze najlepszym okazał się Zespół Śpiewa-
czy z Korzyc. II miejsce zajął Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”. Trzy 
równoległe trzecie miejsca zajęły zespoły: Stowarzyszenie Kobiety 
dla Starej Błotnicy, „Wrzosowianki” i „Zdziechowianki”. W kategorii 
soliści instrumentaliści I nagroda została przyznana Ryszardowi Wlazło 
z Dąbrowy Górniczej. Pan Ryszard pochodzi z Kłudna, kontynuuje 
tradycje rodzinne i co roku przyjeżdża do Wieniawy. Jego ojciec Jan 
był słynnym muzykantem, grał na harmonii pedałowej. Równorzędne, 
drugie miejsce w tej kategorii otrzymali Andrzej Malik ze Skrzyńska 
i Wacław Imiołek z Jedlanki. Wyróżniono solistów instrumentalistów 
Jana Tarnowskiego z Domaniowa i Zdzisława Kwapińskiego z Radomia. 
W kategorii soliści śpiewacy bezkonkurencyjna okazała się Pani Teresa 

Bieńkowska z Kochanowa zajmując I miejsce. Dwa drugie miejsca 
przypadły Paniom: Zofii Rojkiewicz z Rykowa oraz Zofii Guni z Gołę-
biowa. Komisja podkreśliła wysoki poziom wykonawców. Nagrody 
i dyplomy wręczyli laureatom Wójt Gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak 
oraz Krystyna Żurowska Zastępca Wójta Gminy Wieniawa. Ponadto 
za pierwsze miejsca nagrodzono wykonawców statuetkami. Miłym 
akcentem na zakończenie imprezy było podziękowanie od solisty 
instrumentalisty Zbigniewa Kwapińskiego, który powiedział: - Dziękuję 
organizatorom za wspaniałą imprezę, za to, że po konkursie zorgani-
zowaliście zabawę ludową, pozwoliliście nam grać ile chcemy, że nie 
zaprosiliście drogiego zespołu tylko wykorzystując kapele przybyłe 
na Spotkania z Folklorem.

fESTIWAL

SUSZA
Ziemniaki, tytoń, jabłonie, grusze, kukurydza i uprawy paszo-

we, to gatunki, które najbardziej dotknęła susza, także w gminie 
Wieniawa. Brak opadów deszczu spowodował, że na części terenów 
w gminie, szczególnie gruntów piaszczystych, roślinność wysycha 
i więdnie, co przekłada się na obniżenie dochodów oraz brak wystar-
czającego zaplecza paszowego dla bydła. W związku z trudną sytuacją 
zebrała się Komisja Rolnictwa Rady Gminy. Część radnych to aktywni 
rolnicy, których sytuacja związana z warunkami hydrologicznymi 
dotknęła szczególnie mocno. Wnioski o oszacowanie wydawane były 
od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Wieniawie, 
ul. Jana Kochanowskiego 88. W chwili obecnej trwa szacowanie strat. 
Prace na polach dobiegają końca. Niestety wielu rolników z powodu 
suszy straciło część swoich zbiorów. Liczą na pomoc rządu w tej spra-
wie. Większość gospodarzy ma już 
wymłócone zboża. Niestety rolnicy 
zamiast liczyć zyski zastanawiają 
się z czego pokryją straty. Dlacze-
go? Z powodu suszy tegoroczne 
żniwa nie należały do udanych. - 
Mamy z mężem tylko zboża ozime, 
a zbiory są niższe średnio o około 
40 procent. Rolnicy, którzy mieli 
uprawy jare mają jeszcze wyższe 
straty - mówi mieszkanka powiatu 
i dodaje: - Ostatni deszcz w naszej 
miejscowości spadł pod koniec 
lipca. Zastawiam się jak będzie 
wyglądała kukurydza, która teraz 
potrzebuje dużo wody. Opinię 
kobiety potwierdzają samorzą-
dowcy. Wielu gospodarzy z gminy 
pobrało wnioski do komisji, która 
informację o stratach przekaże 
m.in. do wojewody mazowieckiego. 
Najwięcej stracili rolnicy, którzy 

mają zboża jare. Uprawy są mniejsze nawet o 60 procent. Jeśli nasz 
rząd nie uruchomi konkretnej pomocy to rolników czekają nas ciężkie 
czasy – mówią sami zainteresowani. Mamy sygnały od gospodarzy, 
którzy zajmują się hodowlą zwierząt, że jeśli nic się nie zmieni będą 
musieli pomyśleć o likwidacji bądź zmniejszeniu produkcji. Dlaczego? 
Bo nie będą mieli czym wykarmić zwierząt. Sytuacja jest również bardzo 
trudna w pozostałych gminach powiatu przysuskiego. Susza dotknęła 
szczególnie rolników, którzy gospodarzą na terenach o niskiej bonitacji 
gleb. Ucierpiały przede wszystkim zboża jare, ziemniaki oraz pastwiska. 
Rolnicy cały czas czekają na decyzję rządu w sprawie pomocy. Liczą 
nie tylko na kredyty, które będą musieli spłacić. Trudno jest w tej chwili 
określić skalę strat, ale z pewnością jest ona bardzo duża.

Susza odbiera rolnikom plony - potrzebna jest szybka pomoc państwa
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Serdecznie zapraszam Państwa do filii biura poselsko – 
senatorskiego w Przysusze, która mieści się przy  

ul. Radomskiej 4. 
W miesiącu wrześniu biuro jest czynne we wtorki -  

godz. 9:00 – 12:00. 
Kontakt telefoniczny z biurem pod numerem:  

(48) 334-01-08, bądź za pośrednictwem adresu  
e -mail: s.karczewskibiuro@wp.pl.

Serdecznie zapraszam!
Stanisław Karczewski 

wicemarszałek Senatu RP
www.stanislawkarczewski.pl
https://www.facebook.com/stanislawkarczewski
https://twitter.com/StKarczewski

WIEńcE dOżYNKOWE Z GMINY WIENIAWA

Brudnów
Romualdów

Pogroszyn

Ryków

Głogów

Kłudno

Koło Kobiet z nad zalewu

Koryciska

Kochanów Wieniawski

Sokolniki Mokre

Zagórze

Żuków
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BARSZcZ SOSNOWSKIEGO –  
NIEBEZPIEcZNA ROŚLINA. 

Barszcz Sosnowskiego, to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla 
ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne 
do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się 
nawet przez kilka lat. To groźna dla ludzi roślina, mogąca przyczynić się nawet 
do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyj-
ny chwast należący do rodziny selerowatych. Do Polski został sprowadzony 
z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku, kiedy to miał służyć jako pasza dla 
bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Bardzo często rośnie 
w tych samych skupiskach, co barszcz olbrzymi (mantegazyjski), który jest 
równie niebezpieczny co Sosnowski. Barszcz Sosnowskiego można pomylić 
z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 4 
metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części 
jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy 
do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży 
baldach są białe. Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny 
zawarte w soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych barszczu So-
snowskiego. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności 
promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia 
(fotodermatozę) II i III stopnia. Jak podaje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
dodatkowo odkryto także działanie rakotwórcze i teratogenne (powodujące 
wady płodu) niektórych furanokumaryn wytwarzanych przez ten gatunek. 
Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia 
i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy 
nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, 
ponieważ związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu w postaci 
oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu. Barszcz 
Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren. Szybko rośnie na 
małej powierzchni, ponieważ ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka 
ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdol-
ność do kiełkowania przez kilka lat. Barszcz Sosnowskiego można spotkać 
w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, 
łąkach i przy drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach 

uprawnych, pastwiskach, w ogrodach 
i parkach. Barszcz najgęściej rośnie 
we wschodniej i centralnej części 
naszego kraju. Objawy oparzeń 
pojawiają się od 30 minut do 2 
godzin od kontaktu z rośliną. Na siłę 
reakcji ma wpływ wrażliwość skóry 
poparzonej osoby, a także słoneczna 
pogoda, wysokie temperatury i duża 
wilgotność powietrza (w tym także 
silne spocenie się). Ponadto związki 
chemiczne zawarte w soku barszczu 
Sosnowskiego mogą wywoływać: 
podrażnienia dróg oddechowych, 
nudności, wymioty, bóle głowy, 
zapalenie spojówek. W ciągu 24 
godzin nasilają się objawy w postaci 
zaczerwienienia skóry (erythema) 
i pęcherzy z surowiczym płynem 
(oedema). Stan zapalny utrzymuje 
się przez około 3 dni. Po tygodniu 
miejsca podrażnione ciemnieją 
(następuje hiperpigmentacja) i stan taki może utrzymywać się przez kilka 
miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują wrażliwość na światło 
ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Po tym okresie czasu mogą pozostać wi-
doczne blizny. Jeśli podejrzewasz, że miałeś styczność z barszczem, dokładnie 
przemyj zaatakowane miejsca wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktuj się 
z lekarzem. Pamiętaj, aby unikać słońca przez dwie doby - poddanie skóry 
oparzonej działaniu promieni słonecznych zwiększa stan zapalny i ryzyko 
powstania bardziej widocznych blizn. Przy oparzeniu barszczem Sosnowskie-
go warto stosować maści przeznaczone do leczenia suchych i łuszczących 
się zmian skórnych, które przeciwdziałają reakcjom alergicznym. Można 
sięgnąć także po krem, który przyspiesza gojenie się oparzeń, owrzodzeń, 
likwiduje ból i uczucie swędzenia. Należy skorzystać z pomocy lekarskiej.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze 
mgr inż. Jolanta Wilk

BEZPŁATNE KURSY ZAWOdOWE dLA dOROSŁYcH 
W ZS NR 2 IM. L. SKOWYRY W PRZYSUSZE

Jeżeli chcą Państwo zdobyć nowy zawód, który poszerzy Państwa 
szanse na rynku pracy lub po prostu nabyć nowe umiejętności przydatne 
w codziennej rzeczywistości, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry 
w Przysusze dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych dla dorosłych. 

KKZ w zawodzie kucharz – kwalifikacja T.6 – sporządzanie potraw i na-
pojów oraz KKZ w zawodzie fryzjer – kwalifikacja A.19 – wykonywanie 
usług fryzjerskich.

Zajęcia na obydwu kursach odbywają się w systemie zaocznym: sobota, 
niedziela i trwają jeden rok. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie i ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie. Więcej informacji w sekretariacie ZS nr 2 w Przysusze ul. 
Warszawska 28, pod numerem telefonu 48 675 2463. Informacje znajdują 
się także na stronie internetowej szkoły www.zsz.przysucha.pl w zakładce 
„kursy kwalifikacyjne dla dorosłych”

KOTLET MIELONY NABITY W POMIdORA.
Mąż poprosił mnie 

o przygotowanie ko-
tletów mielonych na 
obiad, kiedy zgromadzi-
łam wszystkie składniki 
– rzuciły mi się w oczy 
świeże, pachnące po-
midory, które miały być 
przetworzone na domo-
wy przecier. Wyglądały 
tak kusząco, że wpadłam 
na pomysł przyrządzenia 
dla męża jego ulubionych 
kotletów troszkę inaczej. Wyszło bardzo smacznie, a efekty tego ekspery-
mentu pozwalam sobie zamieścić poniżej. Smacznego.

Składniki:
 8 pomidorów, 1 czerstwa bułeczka, 1 jajko, 60 dag mieszanego mielonego 

mięsa, 4 plasterki wędzonego boczku przecięte na pół w poprzek (można 
zamiennie użyć dowolnej szynki lub innej szlachetnej wędliny), 2 ząbki 
czosnku, 1 łyżka musztardy, 4 łyżki oliwy, sól, pieprz, zioła prowansalskie, 
listki bazylii.

Przygotowanie:
 Bułeczkę namocz. Zetnij wierzchy pomidorów i wydrąż je. Odcięte 

wierzchy pokrój w kostkę. Mięso przełóż do miseczki, dodaj odciśniętą 
kajzerkę, jajko i pomidory. Masę przypraw musztardą, przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem oraz solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Dobrze 
wyrób. Uformuj 8 owalnych kotletów. Włóż je do wydrążonych pomidorów. 
Plasterki boczku pokrój na połówki, przykryj nimi kotleciki. 

Nafaszerowane pomidory ustaw w żaroodpornym naczyniu. Podlej odrobiną 
wody. Skrop oliwą. Piecz 35 minut w temp. 190°C. Udekoruj bazylią.

Monika Grzywaczewska

Barszcz sosnowskiego może stać się przyczy-
ną śmierci lub ciężkiego poparzenia
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I jUż PO TURNIEjU.
23 sierpnia 2015 r. zakończył się Turniej o Puchar Starosty Przysuskiego 

Janików 2015, organizowany pod auspicjami wicestarosty Tomasza Ma-
tlakiewicza. W tym roku w turnieju wystąpiło 6 drużyn. Po raz pierwszy 
wystąpiła gościnnie drużyna z Dąbrowy i od razu wygrała turniej. Spotka-
nia rozgrywaliśmy od 26 lipca przez pięć niedziel z rzędu. Graliśmy w 11 
osobowych składach na boisku na Gródce/Grudce w Janikowie. Czas 
trwania meczu: 2x35minut, zmiany hokejowe, „w locie”, w składzie drużyny 
można było mieć 3 zawodników spoza reprezentowanej wsi w danym 
dniu. W turnieju wystąpiły: Janików, Wistka, Skrzyńsko, Krajów, Gliniec 
i Dąbrowa. Losy turnieju ważyły się do ostatniej minuty turnieju, dlatego, 
że w ostatnim meczu turnieju zmierzyły się dwie najlepsze z przebiegu 
rozgrywek drużyny Wistki i Dąbrowy. Mecz rozpoczął się u schyłku dnia 
po godz. 19.00 Pełnemu składowi zespołu z Wistki, drużyna z Dąbrowy 
mogła przeciwstawić jedynie bramkarza i 8 zawodników w polu. W trakcie 
przerwy do drużyny dołączył jeszcze jeden zawodnik i przewaga liczebna 
Wistki nie była już tak widoczna, jak w pierwszej połowie. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Dąbrowy i wygraną tego zespołu w całym turnieju. Mimo 
iż na boisku w drużynie Dąbrowy zagrali najmłodszy i najstarszy zawodnik 
turnieju, mimo iż grali w osłabieniu całe spotkanie, pokazali wszystkim, że 
piłka nożna jest grą, w której nie wygrywają liczby i teoretyczne przewagi, 
a drużyna i boiskowe poświęcenie. Nie można odmówić zawodnikom 
z Wistki woli walki, ale momentami sprawiali wrażenie, jakby nie było 
w nich wiary w sukces, jakby zabrakło odrobiny szczęścia i wiary w zwy-
cięstwo, czego absolutnie nie można powiedzieć o „Dąbrowiakach”. Przez 
cały mecz dwoili się i troili aby zrekompensować niedobory liczebne na 
boisku i o dziwo udawało im się to w pełni. Nawet pierwsi zdobyli bramkę. 
Szybkie wyrównanie nie podłamało jednak zespołu z Dąbrowy. Jedna 
z kolejnych szybkich kontr zakończyła się umieszczeniem piłki w siatce 
i zrobiło się 2:1. Wtedy do ataku ruszyła Wistka, która jak zraniony lew 
starała się przeważyć szalę spotkania na swoją korzyść. Mecz stał się bar-
dziej dynamiczny, obie drużyny starały się prowadzić otwartą, ofensywną 
grę, jaka najbardziej podoba się kibicom. Jednak w miarę upływu czasu 
przygniatającą wręcz przewagę uzyskali piłkarze z Wistki. Budowali nie-
bezpieczne akcje, które jednak albo rozbijały się o mur obrony Dąbrowy, 
albo kończyły się strzałami mijającymi światło bramki. Tylko w drugiej 
połowie widzowie byli świadkami przynajmniej pięciu 100 % sytuacji dla 
Wistki. Wynik nie uległ już zmianie. Mecz kończył się przy zapadających 
ciemnościach, a nieprzytomni ze zmęczeni a piłkarze Dąbrowy, nie mogli 
uwierzyć w swój sukces. Piłkarze Wistki, pomimo że zostawili mnóstwo 
zdrowia na boisku tego dnia grali bez łutu szczęścia i musieli uznać wyż-
szość rywala. Turniej zakończyło wręczenie nagród, pucharów i dyplomów 
przygotowanych przez organizatorów, a wręczanych przez Wicestarostę 
Tomasza Matlakiewicza, organizatora Michała Bugałę, radnego Witolda 
Bykowskiego i sędziego turnieju Sebastiana Młodawskiego, któremu należą 
się szczególne podziękowania za pracę podczas całego turnieju. Startujące 
drużyny zajęły następujące miejsca: 1. Dąbrowa, 2. Wistka, 3. Skrzyńsko, 
4. Krajów, 5. Janików, 6.Gliniec. Organizatorem turnieju w przyszłym roku 
powinna być drużyna zwycięska w rozgrywkach tegorocznych. Tak więc 
do zobaczenia w Dąbrowie za rok.

Jarosław Bednarski

Gospodarze turnieju w tym roku okazali się bardzo gościnni

Na meczach nigdy nie brakowało kibiców

Twarda walka na boisku ale z zachowaniem fair play

Zwycięzcy turnieju drużyna DąbrowyMiejsce nieważne, grunt, że zagraliśmy fajny turniej
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