Drodzy Czytelnicy Kwartalnika!
Wakacje! Sezon ogórkowy w pełni – a u nas tematów bez liku, tych poważnych,
i tych mniejszego kalibru. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa przekrojowy materiał z życia naszych powiatów. Samorządy powiatowe już od 20. lat
realizują swoje ustawowe posłannictwo. Dwadzieścia lat to szmat czasu, żeby
pokusić się chociażby o ocenę ram formalno-prawnych, w które zamknięto
ideę samorządu terytorialnego. Idea ta ma w Polsce bogate tradycje, a my —
współcześnie — jesteśmy spadkobiercami demokratycznych wzorców, które
były fundamentem I Rzeczpospolitej szlacheckiej i jej instytucjonalnych wolności. Jesteśmy też sukcesorami koncepcji samorządowych, które stały się
niepodległościowymi podwalinami II Rzeczpospolitej.

Powiaty: konecki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki od roku
2008 realizują projekt promocyjny pod nazwą

„Ziemia Odrowążów”.
Nawiązywał on do tradycji, które symbolizował i uosabiał
Ród Odrowążów - onegdaj zarządzający włościami, obecnie
znajdującymi się pod „Jurysdykcją” sygnatariuszy porozumienia
Kwartalnik społeczno-kulturalny, ukazujący się nomen omen pod
znamiennym tytułem: „Ziemia Odrowążów”, jest tego pokłosiem.
Proﬁl czasopisma oscyluje wokół szeroko pojętej problematyki,
dotyczącej funkcjonowania czterech powiatów oraz życia ich mieszkańców.

Jako samorządowcy, napotykamy na liczne trudności: coraz szerszy zakres
odpowiedzialności, niestety niewystarczające prerogatywy; ograniczenia budżetowe, które nie pozwalają na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji.
Ale jak to mówią: nic nie jest tak proste, jak się wydaje. Wynika z tego, że tzw.
prawa Murph’ego działają również w samorządach — może nawet bardziej niż
gdzie indziej. I chociaż są to obserwacje często o humorystycznym podłożu, to
dziwnym zbiegiem okoliczności trafnie deﬁniują wiele przypadłości życiowych.
Pamiętajmy zatem, że jeśli wróg jest w zasięgu, ty również! Czy chociażby
taka konstatacja, że jeżeli wydaje ci się, że wszystko jest w porządku – na
pewno coś przeoczyłeś. Od zawsze pozostaję pod dyskretnym urokiem ﬁnezji
spostrzeżenia autora poniższych aksjomatów poznawczych: Teoria jest wtedy,
kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko
działa, a nikt nie wie dlaczego…. Po takiej dawce zdrowego rozsądku człowiek
zawsze nabiera dystansu do siebie i do własnej omnipotencji.
Wracając jednak do głównego wątku, największą satysfakcję (piszę to w swoim imieniu, jestem jednak przekonana, że dotyczy to większości z nas - samorządowców) sprawia kontakt z ludźmi, bycie blisko ludzkich spraw, pomaganie… i mam tu na myśli pomoc wykraczającą poza instytucjonalne ramy,
a wynikającą z potrzeby serca. …Chyba że to tylko kobieca przypadłość…
Życząc przyjemnej lektury, pozdrowienia dla Czytelników przekazuję od
całego zespołu redakcyjnego.
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INWESTYCJE
na drogach powiatowych

Laureat plebiscytu „PRZYJAZNY
DZIELNICOWY 2017” - str. 11

W poszukiwaniu dziedzictwa
ceramicznego na Ukrainie - str. 21

33 klastry energii w pilotażu - str. 24

Wiosna zagościła już na dobre i przyszedł czas na prace porządkowe na drogach powiatu koneckiego. Każdego dnia pracują drogowcy, którzy usuwają z nawierzchni asfaltowej
piach wysypany zimą. Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. W ramach
bieżącego utrzymania dróg wykonywane są prace porządkowe. Po roztopach okazało
się, że niestety, nie wszyscy użytkownicy ruchu drogowego respektują zasady troski
o środowisko i pozbywają się śmieci przez otwartą szybę samochodu. Stąd apel właścicieli dróg o zachowanie porządku, by pas zieleni nie był zanieczyszczany.
Trwają także prace przy wykaszaniu rowów oraz inne roboty w ramach bieżącego
utrzymania dróg.
Jak informuje Stanisław Mościński dyrektor Zarząd u Dróg Powiatowych, zakończone
zostały zadania inwestycyjne, realizowane przy udziale środków zewnętrznych Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na trzech drogach: Łopuszno – Przedbórz, Ruda Maleniecka – Lipa – Jakimowice, Radoszyce – Jacentów
W kwietniu rozpoczęto już realizację zadań drogowych w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania te dotyczą
dróg: Koliszowy – Bedlno – Radomek, Fałków – Starzechowice – granica województwa
świętokrzyskiego
W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej złożone zostały do 16 kwietnia
cztery wnioski na drogi: Łopuszno – Przedbórz, Młynek Nieświński – Stara Kuźnica, Szydłowiec – Stąporków, Koliszowy – Bedlno – Radomek

PROJEKT

„OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”
będzie doﬁnansowany
Podsumowanie sezonu teatralnego
w Szydłowcu - str. 41

Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywa energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Staropolski Związek Gmin i Miast podpisał umowę o doﬁnansowanie projektu RPSW.03.01.00-26-0018/17 pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”
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współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna
i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Podczas posiedzenia Zgromadzenia Staropolskiego Związku
Gmin i Miast w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich 26
kwietnia 2018 roku miało miejsce uroczyste przekazanie umowy
o doﬁnansowanie projektu pod nazwą: „OZE dla mieszkańców
gmin SZGiM”. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam
Jarubas przekazał umowę na ręce Burmistrza Miasta i Gminy

KONFERENCJA W ZSP NR 2
W KOŃSKICH

– podsumowanie projektu PO WER

28 maja 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Końskich odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.:
„Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim
rynku pracy” współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe.
W ramach projektu, szesnastu uczniów z klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich, kształcących

Końskie Krzysztofa Obratańskiego; w obecności samorządowców z gmin powiatu koneckiego uczestniczących w projekcie, jak
również przy udziale Starosty Koneckiego, Bogdana Sobonia.
W spotkaniu uczestniczyła Agata Binkowska – członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Dorota Duda – członkini
Zarządu Powiatu Koneckiego.
Całkowita wartość inwestycji to niebagatelna kwota
5 817 792,48 PLN, natomiast wartość doﬁnansowania wyniesie
2 985 231,45 PLN.

się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych kucharz
i fryzjer, w dniach od 11.02.2018r. do 24.02.2018r. uczestniczyło
w stażach zawodowych w Portugalii.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: wizytator Jacek
Staromłyński - przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Dorota Duda - członkini Zarządu Powiatu w Końskich, kierownik biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców - Janusz
Martynowski, komendantka koneckiego OHP - Monika Jedynak,
rodzice uczestników projektu, młodzież i opiekunowie biorący
udział w mobilności zagranicznej, dyrekcja szkoły, zespół zarządzający projektem, uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia, pozostali nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz
dziennikarze Multimedialnego Centrum Powiatu Koneckiego
tkn24.
Celem konferencji było przedstawienie założeń projektu, sposobów jego realizacji, przebiegu staży zawodowych i programu
kulturowego, rezultatów oraz uzyskanych efektów kształcenia.
Celem zaprezentowania efektów uzyskanych w ramach staży zawodowych, podczas konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie
Konkursu dla uczestników projektu pt. „Odkrywamy młode talenty”. Nagrody rzeczowe zostały wręczone uczniom w trzech
kategoriach: potrawa kuchni portugalskiej, fryzura awangardowa
oraz rysunek techniczny wału napędowego.
Zwieńczeniem konferencji były przemówienia zaproszonych
gości oraz wręczenie przez dyrektora szkoły i koordynatorkę projektu certyﬁkatów Europass Mobilność uczestnikom zagranicznych staży zawodowych, uczniom klas II i III Branżowej Szkoły
I stopnia nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr2 w Końskich.
Warto podkreślić, że realizacja projektu umożliwiła jego
uczestnikom doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz
praktycznych umiejętności zawodowych, poznania podstaw
języka portugalskiego oraz zabytków historycznych, obyczajów
i kultury Portugalii. Dzięki prowadzeniu tego typu działań, ZSP nr 2
w Końskich efektywnie przygotowuje swoich uczniów do podjęcia
pracy w wybranym zawodzie, zarówno na krajowym ale i na europejskim rynku pracy.

HAPPENING
PROFILAKTYCZNY

pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”
„Jedz i żyj zdrowo”, „Nie bój się odmówić! Palisz? Ryzykujesz!
Masz wolny wybór” to tylko niektóre z haseł, znajdujących się
na transparentach podczas happeningu rozpoczynającego Koneckie Dni Proﬁlaktyki, w których uczestniczy młodzież szkół
ponadgimnazjalnych. Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Końskich/Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Urzędem Miejskim w Stąporkowie.
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Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Stąporkowie, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich, Hufcem Pracy
w Końskich oraz pedagogami szkolnymi zorganizowało Koneckie Dni Proﬁlaktyki.
Hasło XIII edycji KDP brzmi „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Starosty Koneckiego, Burmistrza Stąporkowa i Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów” oraz patronatem medialnym „Echa
Dnia” i „Tygodnika Koneckiego”.
W dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie zorganizowali happening proﬁlaktyczny przy Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich,
który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym:
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej i rówieśniczej,

itd. Blisko 200 uczniów wspólnie z organizatorami KDP, pedagogami, nauczycielami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji
przemaszerowało ulicami miasta. Podczas przemarszu młodzież
głośno skandowała hasła prozdrowotne. Finał happeningu miał
miejsce w budynku Hali Sportowej w Końskich, gdzie Urszula
Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich powitała młodzież oraz
zaproszonych gości. Głos zabrała także Dorota Duda – członkini
Zarządu Powiatu Koneckiego.
Podczas inauguracji z programem artystycznym - koncertem
proﬁlaktycznym pt. „Jeszcze jeden krok do przodu!” wystąpił zespół POZIOM 600. Happening, był okazją do promocji zdrowego
i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od nałogów. Tego typu
działania wychowują oraz rozwijają dobre nawyki wśród młodzieży, które zapewne zaprocentują w ich dorosłym życiu.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
4 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych
oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego
z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. Podczas uroczystości wyróżnionym rodzinom zastępczym oraz dyrektorom rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych wręczone zostały
dyplomy i ordery „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, natomiast
dla najmłodszych przygotowano upominki książkowe.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, celem tego cyklicznego
już wydarzenia jest poprawa losu dzieci odrzuconych
i osieroconych, jak również popularyzacja ruchu rodzicielstwa
zastępczego. W spotkaniu uczestniczył starosta konecki –
Bogdan Soboń oraz Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu
Koneckiego.

IV POWIATOWY
KONKURS KULINARNY
MASTERCHEF

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 22 maja 2018r.
odbył się IV Powiatowy Konkurs Kulinarny MasterChef, pod
patronatem honorowym starosty koneckiego, który jak co roku
ufundował nagrody dla zwycięzców. Uczestników przywitała Beata Fidor - dyrektor „Ekonomika” oraz Dorota Duda – członkini
Zarządu Powiatu w Końskich. W tym roku organizatorki: Magdalena Dziuba, Ewelina Ciszek i Anna Konieczna zaprosiły uczniów
z gimnazjów powiatu koneckiego w podróż kulinarną z ziemniakiem w roli głównej.
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Uczestnicy przygotowali dania, wykazując się kunsztem kulinarnym. Do konkursu przystąpiło 7 dwuosobowych zespołów.
Jury w składzie: Sylwia Armada – pracownik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Końskich, dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich - Beata Fidor, kierownik szkolenia praktycznego – Małgorzata Kassyk, Iwona
Krzaczyńska oraz nauczyciele przedmiotów gastronomicznych:
Jolanta Bukowska, Marzena Andryszczyk, wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Antonella Chianese, Aleksandra Wolska – Gimnazjum Nr 2 w Końskich, opiekun: Małgorzata Konieczna – nagroda

DZIEŃ STRAŻAKA

Koneckie obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od uroczystego nabożeństwa w intencji strażaków, które w Kolegiacie
Św. Mikołaja odprawił dziekan ks. Andrzej Zapart. Do kościoła
w korowodzie dotarli przedstawiciele jednostki zawodowej oraz
druhowie - ochotnicy reprezentujący, aż 12 jednostek OSP, które działają w gminie Końskie. „Strażacy cieszą się największym
zaufaniem społecznym, bo są to ludzie, którzy bezinteresownie,
na dany znak idą tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, niosąc ratunek. Oni pierwsi okazują miłość i oddanie człowiekowi” - podkreślał ks. dziekan.

Korowód poprowadził Ireneusz Żak wiceprezes wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawodowcom
i ochotnikom towarzyszyli również przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wśród osób biorących udział w ob-

tostery, II miejsce: Zuzanna Latańska, Monika Młynarczyk – Gimnazjum Nr 1 w Końskich, opiekun: Krzysztof Kosidło – nagroda
miksery, III miejsce: Dominika Krawczyk, Wiktoria Radzimińska
– Gimnazjum w Stadnickiej Woli, opiekun: Iwona Kuś – nagroda
blendery, IV miejsce: Agnieszka Kałmuk, Karolina Pęczkowska –
Gimnazjum w Miedzierzy, opiekun: Anna Łącka – nagroda młynki
do przypraw, V miejsce: Zuzanna Fatalska, Kinga Antosik - Gimnazjum Nr 1 w Końskich, opiekun: Krzysztof Kosidło – nagroda
spieniacze do mleka. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział w konkursie i drobne upominki.
chodach nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, samorządowców wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ale także
mieszkańców miasta.

Władze powiatu reprezentowali: Andrzej Marek Lenart – wicestarosta oraz Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego. Po nabożeństwie, dalsza część uroczystości odbywała
się na terenie Parku Miejskiego, gdzie po hymnach narodowym
i strażackim przystąpiono do odznaczenia najbardziej zasłużonych i wyróżniających się strażaków. Tę część uroczystości poprowadził druh Tadeusz Nowakowski – bryg. w st. spocz. OSP
w Końskich. Niewątpliwą atrakcją był pokaz ratownictwa drogowego. Zaprezentowano także historyczną dokumentację działalności straży oraz wystawę zabytkowych hełmów i sprzętu strażackiego.

ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN STRAŻACKICH
Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowane przez
Zarząd Powiatowy ZOSP, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica
Konecka”, Miasto i Gminę Radoszyce i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, odbyły się 19 maja 2018 r.
na stadionie w Radoszycach.
W zawodach brało udział
8 drużyn z terenu powiatu:
sześć drużyn chłopięcych:
z Węgrzyna, Słupi Koneckiej,
Kazanowa, Radoszyc, Lipy
i Bedlna oraz dwie drużyny dziewczęce: z Radoszyc
i z Lipy.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

5

POWIAT KONECKI
A oto, jak uplasowały się poszczególne drużyny w klasyﬁkacji
końcowej:
Dziewczęta:
1 miejsce - OSP Radoszyce, 2 miejsce – OSP Lipa
Chłopcy:
1 miejsce – OSP Kazanów, 2 miejsce - OSP Radoszyce, 3 miejsce – OSP Słupia, 4 miejsce – OSP Bedlno, 5 miejsce – OSP
Węgrzyn, 6 miejsce – OSP Lipa

Podczas zawodów obecni byli: Agata Binkowska – członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, starosta konecki Bogdan Soboń – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP; Wiesław
Basiak - wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP, Tadeusz Nowakowski - Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, a także
przedstawiciel KP PSP w Końskich oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich i Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach.

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU 2018
Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury
w Końskich odbył się ﬁnał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem
wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Końskich oraz Miejsko - Gminny
Dom Kultury w Końskich. Partnerami akcji - Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Końskich oraz
Tygodnik Konecki. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci
i ich opiekunów tematyką zdrowia
oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.
Do ﬁnału konkursu zakwaliﬁkowało się 43 wykonawców z 9 szkół
podstawowych z terenu powiatu
koneckiego, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Końskich,
Szkoły Podstawowej w Kłucku,
Dziebałtowie, Kapałowie, Królewcu, Wilczkowicach, Prywatnej
Szkoły Podstawowej w Końskich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej.
Występy dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie:
Anna Wojtasińska – dyrektor PSSE w Końskich, Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich, Wojciech Purtak – redaktor
naczelny Tygodnika Koneckiego, Barbara Kowalewska – pedagog w ZSP nr 1 w Końskich, Jan Bukład - instruktor w MGDK w
Końskich. Oprócz umiejętności wokalnych i walorów artystycznych, jury oceniało również prozdrowotne treści utworów.
Finał konkursu zaszczyciła swoją obecnością Dorota Duda –
członkini Zarządu Powiatu Koneckiego.
Laureaci:
Miejsce 1 - SP w Królewcu: Zoﬁa Dudek, Amelia Bąk, Klaudia
Łosiak, Kinga Piec, Julia Spera, Aleksandra Kowalczyk, Joanna Lachowska, Aleksandra Stachura, Kinga Owczarek, Jakub
Zbróg (opiekunki: Agnieszka Nowacka, Dorota Kołodziejczyk);

Miejsce 2 - SP nr 1 w Końskich: Kacper Karbownik, Aleksandra Smyk, Maja Węgrecka, Natalia Banaszkiewicz, Nadia
Ertman-Górecka, Amelia Dziurdź, Amelia Prochowska, Milena
Świtoń, Martyna Łoś (opiekun: Maria Jolanta Hajduk);
Miejsce 3 - SP nr 2 w Końskich: trio: Martyna Stachera, Maja
Stachera, Martyna Stachera, Nina Filiks (opiekun: Waldemar
Kacperski). Nagrodę za autorski tekst piosenki „Wirtualny vs realny świat” otrzymała Agnieszka Nowacka (SP Królewiec).
Wyróżnienia otrzymali:
- SP w Wilczkowicach: Zuzanna Maciążek (opiekun: Anna
Majchrzak), - SP w Kłucku: Maja Sosnowska, Julia Błońska, Oliwia Kołodziejczyk, Kalina Skowron, Natalia Bąk, Wiktoria Basiak,
Natalia Opara, Kinga Czeczot, Iga Kałuźińska (opiekun: Krystyna
Lewandowska), - PSP w Końskich: Iza Tomasik, Maja Gil, Ania
Walkiewicz, Ewa Kopeć (opiekun: Małgorzata Grzybowska). Nagrody w konkursie ufundowali: PSSE w Końskich, MGDK w Końskich oraz PCPR w Końskich.

X EDYCJA AKCJI w ZSP nr 1
w Końskich- „KOŃSKIE BIEGA”
Już od dziesięciu lat organizowana jest akcja biegowa, która najpierw nosiła nazwę „Polska Biega”, a obecnie „Końskie
Biega”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, poświęcona stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. 25 maja 2018 roku
z boiska sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Końskich wystartowało prawie 300 biegaczy., którzy pokonali
około dwukilometrową trasę.
Obok uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1, biegła młodzież ze
Szkoły Podstawowej ze Stadnickiej Woli, Szkoły Podstawowej
w Rogowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 Końskie, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Uczestników biegu prowa-
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dziła młodzież ubrana w biało-czerwone barwy dowodzona przez
nauczycieli wychowania ﬁzycznego z „Mechanika”. Grupa ta biegła trzymając w dłoniach wielką biało-czerwoną ﬂagę.
„Końskie Biega” to akcja społeczna promująca bieganie oraz
aktywne spędzanie wolnego czasu. Akcja „Końskie Biega” była
okazją do przekazania przez koneckie koło PCK specjalistycz-

nych rowerów dla osób niepełnosprawnych. W tym dniu również
młodzież mogła oddać krew oraz zarejestrować się w banku
dawców szpiku. Po biegu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Wszyscy startujący wzięli też udział w losowaniu nagród rzeczowych i wspólnym grillowaniu.

ŚWIATOWY DZIEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

W sobotnie popołudnie 9 czerwca 2018 roku członkowie i
sympatycy koneckiego oddziału SM spotkali się w ZZH w Maleńcu. Podczas spotkania propagowano wiedzę na temat choroby, jak również wymieniano się doświadczeniami na jej temat.
Specjalny wykład naukowy o chorobie przygotował i przedstawił Waldemar Brola - kierownik oddziału Neurologii Szpitala

Św. Łukasza w Końskich, który jest pomysłodawcą założenia koneckiego oddziału Stowarzyszenia SM.
Władze samorządu powiatowego reprezentowali: Bogdan
Soboń – Starosta Konecki oraz Dorota Duda – członkini Zarządu
Powiatu Koneckiego.

O NAJLEPSZYCH TRZEBA MÓWIĆ

W czwartek 21 czerwca br. w auli I LO w Końskich z wyróżnionymi uczniami i stypendystami spotkali się starosta konecki
– Bogdan Soboń oraz Zarząd Powiatu Koneckiego, który reprezentowali Dorota Duda i Czesław Kurcbart. Włodarz powiatu
gratulował wiedzy i nabytych umiejętności uczniom osiągającym
najlepsze wyniki w nauce, zachęcając jednocześnie do dalszej
wytężonej i systematycznej pracy.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Najlepsi z Najlepszych”.
Poniżej przedstawiamy szczegółową listę osób wyróżnionych.
Uroczystość uświetniła młodzież z I LO w Końskich, która pod
opieką polonistki Ewy Wróbel przygotowała oprawę artystyczną
wydarzenia.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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Stypendium dyrektora szkoły otrzymali:

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:

I LO im. KEN w Końskich
Jakub Jędrasik
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
Aleksandra Zmieniecka
ZSP Nr 1 w Końskich
Maria Balińska
ZSP Nr 2 w Końskich
Patrycja Franaszczyk
ZSP Nr 3 w Końskich
Angelika Dudka
ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
Sylwia Stępień
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Baryczy
Damian Baczewski

I LO im. KEN w Końskich
Weronika Sapieja
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
Katarzyna Prasał
ZSP Nr 1 w Końskich
Kamil Polak
ZSP Nr 2 w Końskich
Żaneta Jaros
ZSP Nr 3 w Końskich
Katarzyna Pukal
ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
Dariusz Sidor
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Baryczy
Ewa Hajduk

„ŚWIĘTOKRZYSKIE KORZENIE” - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
14 czerwca 2018 roku na terenie ZZH
w Maleńcu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pt. „Świętokrzyskie Korzenie”.
Nagrodzeni zostali laureaci, którzy uczestnicząc w zmaganiach mieli do wyboru trzy
możliwości opowiedzenia o swoich związkach
z ziemią kielecką. Pierwsza z nich obejmowała
pracę literacką dotyczącą historii rodziny, druga zachęcała do literackich zmagań w kwestii
monograﬁi miejscowości, a trzecia polegała na
wykonaniu pracy plastycznej – drzewa genealogicznego. Organizatorem przedsięwzięcia
było Forum Myśli Społecznej w Kielcach. Pomysłodawcą idei poszukiwania przodków oraz
poznawania historii był starosta konecki – Bogdan Soboń.
Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczali:
marszałek województwa świętokrzyskiego –
Adam Jarubas, Agata Binkowska – członek
Zarządu Województwa oraz Bogdan Soboń –
starosta konecki. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulowała
również Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego,
sekretarz konkursu.
W uroczystości udział wzięli również: przewodniczący Rady
Powiatu w Końskich – Marian Król oraz wójt gminy Ruda Maleniecka – Leszek Kuca i wicewójt – Piotr Piec.
O „Świętokrzyskich korzeniach” można było dowiedzieć się
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z informacji prasowych zamieszczanych w „Echu Dnia” oraz
z programów „Telewizji Świętokrzyskiej” – patronów medialnych
wydarzenia. Prace do konkursu nadsyłane były przez kilka miesięcy. Ostatecznie wpłynęło kilkadziesiąt prac z terenu powiatów: kieleckiego, koneckiego, włoszczowskiego, staszowskiego
i sandomierskiego, a nawet - co ciekawe - z Irlandii. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.
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Wyjątkowa uroczystość poświęcona patronowi powiatu koneckiego – błogosławionemu księdzu Kazimierzowi Sykulskiemu
odbyła się w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich. Przed ołtarzem
dla zgromadzonych gości wystąpiła młodzież prezentując swe
umiejętności wokalne. Mogliśmy posłuchać Julii Pałgan, Zuzanny Szlenk, ale także zespołu „Efekt” ze Stąporkowa i Powiatowej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy VOX CORDIUM. Pod-

POWIAT KONECKI
czas mszy św. w intencji bł. ks Kazimierza Sykulskiego, której
przewodniczył dziekan - ksiądz Andrzej Zapart usłyszeliśmy, że
była to postać wzorowego kapłana i człowieka, który zawsze pozostawiał po sobie dobro.
W liturgii uczestniczył poczet sztandarowy powiatu koneckiego, ale także poczty organizacji i koneckich szkół. Dla wszystkich
biorących udział w uroczystości przygotowano poczęstunek. Zainteresowani sylwetką i działalnością księdza Sykulskiego obejrzeli ﬁlm biograﬁczny o tym wyjątkowym człowieku.

Delegacja samorządu powiatowego: Bogdan Soboń – starosta, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta i Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego - przemieściła się pod pomnik
bł. ks Kazimierza i złożyła kwiaty.

PAWŁOWI PIERŚCIŃSKIEMU... w Biłasówce
tów osobistości ze świata kultury, polityki, biznesu, sportu, w tym
także znanych Polaków: Tadeusza Kantora, Czesława Miłosza,
Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Pendereckiego, Mikołaja Góreckiego, Stanisława Lema, Romana Polańskiego, Wojciecha
Fangora, Niny Andrycz. Część tych portretów miłośnicy sztuki
mogli podziwiać w galerii Tadeusza Czarneckiego.

Zorganizowana 12.05.2018 r. przez Tadeusza Czarneckiego
wystawa fotograﬁi „Pawłowi Pierścińskiemu (1938 – 2017) – Portret Ziemi Kieleckiej”, była hołdem złożonym zmarłemu przed rokiem, wybitnemu artyście. Paweł Pierściński to związany z Kielecczyzną fotograf, publicysta, organizator i uczestnik wielu
plenerów oraz wystaw, wreszcie twórca i animator kierunku artystycznego Kielecka Szkoła Krajobrazu. Jego fotograﬁe były publikowane w wielu znanych czasopismach i albumach. Tym bardziej należy dodać – osobowość wyjątkowa. Człowiek, który
pozostawił po sobie wspomnienia ludzi, ceniących go za talent
oraz za wrażliwość. Do Radoszyc na tę wystawę przybył z Nowego Jorku Czesław Czapliński, twórca fotograﬁcznych portre-

Innym ważnym elementem wieczoru była projekcja ﬁlmu dokumentalnego „Paweł Pierściński Kielecka Szkoła Krajobrazu”.
Biłasówkę odwiedziła tego dnia córka mistrza Pierścińskiego.
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu powiatowego: Bogdan Soboń – starosta konecki oraz Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu.
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UCZNIOWIE

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
pamiętają o Irenie Sendlerowej
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Końskich
11 maja bieżącego roku w szczególny sposób uczcili postać niezwykłą, jaką była Irena Sendlerowa. „Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, której rok pamięci obchodzony jest obecnie, stała
się inspiracją prac plastycznych, wykonywanych przez dzieci
i młodzież z PSM w Końskich, biorących udział w konkursie plastycznym. Wręczenie nagród poprzedził koncert prowadzony
przez Małgorzatę Peliwo i Mikołaja Michalskiego, którzy przybliżyli zebranym postać Sendlerowej.

Podczas koncertu wystąpili uczniowie koneckiej szkoły muzycznej: Wiktoria Nowak, Maja Stachera, Julia Rut, Weronika
Turalska, Katarzyna Chrzanowa, Maja Słowik, Nina Filiks, Taisja
Kazimierska, Katarzyna Byczkowska, Kinga Majchrzak i Aleksandra Werens. Akompaniowała nauczycielka Renata Bidler.
Następnie Małgorzata Kacperska, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Końskich, zaprosiła na scenę zwycięzców
konkursu plastycznego. Nagrody wręczali: Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Marcin Walicki – wizytator
z Centrum Edukacji Artystycznej.

Sara Banasik kl. III/6
MIEJSCE III – Wiktoria Nowak kl. III/6
Maria Juszczyk kl. II/6
WYRÓŻNIENIA:
Marta Marczyńska kl. II/6
Magdalena Grabowska kl. II/6
Maria Rak kl. III/6
Julia Styś kl. III/6
Grupa II
MIEJSCE I – Ewa Gałwiaczek kl. IV/6
Michał Łyczek kl. VI/6
Aleksandra Mika kl. VI/6
Kalina Skowron kl. I/4
MIEJSCE II – Małgorzata Peliwo kl. V/6
Katarzyna Byczkowska kl. VI/6

MIEJSCE III – Julia Jabłońska kl. VI/6
Maja Stachera kl. III/4
Amelia Liszka kl. II/4
Katarzyna Ocetek kl.II/4
Klaudia Makuch kl. V/6

WYRÓŻNIENIA:
Julia Jakubowska kl. VI/6
Szymon Włodarczyk kl. V/6
Zoﬁa Dudek kl. VI/6
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO P.N. „SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”
Grupa I
MIEJSCE I – Lena Karbownik kl. III/6
Lena Ciszek kl. III/6
Miejsce II – Katarzyna Szczyrba kl. I/6
Zuzanna Kupczak kl. I/6
Patrycja Mika kl. II/6
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Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta konecki
Bogdan Soboń, on też ufundował część nagród. Nagrody ufundował także burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański.
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LAUREAT PLEBISCYTU „PRZYJAZNY DZIELNICOWY 2017”
aspirant sztabowy Stanisław Patrzykąt ze zwycięzcą plebiscytu rozmawia Dorota Duda

„Przyjazny dzielnicowy” to plebiscyt współﬁnansowany z programu rządowego „Razem bezpieczniej”. Spośród dwustu dwudziestu dzielnicowych z naszego regionu wybrani zostali ci, którzy są
najbliżej mieszkańców, są przez nich szanowani, darzeni zaufaniem i sympatią. Jednak na takie zaufanie trzeba zasłużyć wieloletnią pracą, staraniami i odpowiedzialnością. Problemów do rozwiązania jest moc, bowiem są to wielokrotnie sprawy, o których
nie powinno się mówić – takie pokutuje jeszcze wciąż przeświadczenie w naszym społeczeństwie, jakby pokłosie mieszczańskiej
kołtunerii, by „brudy prać we własnym domu”. Jednak, gdy te
problemy przeradzają się w stany patologiczne, nie ma wyjścia
i należy szukać pomocy. Pierwszy telefon, jaki wykręcają osoby
pokrzywdzone, to 997. Z pomocą przychodzi dzielnicowy.
- Dorata Duda (DD): Panie Stanisławie, to właśnie pan zdobył
zaszczytny tytuł „Przyjaznego dzielnicowego 2017”. Proszę powiedzieć jak się pan czuł w momencie, kiedy dowiedział się , że
jest tym najlepszym dzielnicowym?
-Stanisław Patrzykąt (SP) – Byłem szczęśliwy. Nie do końca
wierzyłem, że to rzeczywiście mnie wybrano spośród grupy zgłoszonych kandydatów, ale okazało się to prawdą. To wielka radość, że doceniona została moja praca.
- DD: Jak pan sądzi, jakie pana działania zadecydowały o tym
sukcesie?
- SP: W sumie to dzięki jednej z mieszkanek Gminy Końskie
dostałem to wyróżnienie. To ona własnoręcznie napisała podziękowanie do komendanta, ponieważ pomogłem jej, gdy miała
wcześniej kłopoty. Jest to dzielna kobieta, która od kilku lat zajmuje się wychowaniem wnuków. Teraz ma kolejne kłopoty. A ja
jej pomagałem
- DD: Pan doskonale wie, co się dzieje w miejscowościach, które
wchodzą w skład pana dzielnicy .
- SP: Nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Znam prawie każdego mieszkańca, ponieważ często odwiedzam podlegające mi
miejscowości.
- DD: Proszę opowiedzieć o swojej pracy.
- SP: Przez 14 lat jeździłem w patrolu interwencyjnym. To dość
długo, wtedy miałem do czynienia z większością mieszkańców
powiatu koneckiego. Później zostałem dzielnicowym.
- DD: A co zadecydowało o tym , że był pan nominowany w plebiscycie na „Przyjaznego dzielnicowego”? Czy ta nominacja pochodziła z Komendy Powiatowej Policji w Końskich
-SP: Wszystko zaczęło się od pewnej historii w Sworzycach.
Jednemu z mieszkańców spaliła się stodoła. W wyniku pożaru

uległ zniszczeniu także rowerek dziecięcy. Spontanicznie, po
akceptacji naczelnika, zorganizowaliśmy składkę, do której dołożyły się także panie z MOPS-u. Uzbierało się ponad 1000 zł.
Kupiliśmy taki sam rowerek. Zobaczyliśmy, w jakich warunkach
mieszkała rodzina, więc chcieliśmy pomóc i za resztę pieniędzy,
które zostały ze zbiórki postanowiliśmy dokupić co potrzeba.
W międzyczasie do Polsatu zadzwoniła pani dyrektor MOPS
w Końskich, zgłosiła dom do programu „Nasz nowy dom” i ruszył
remont. Kiedy pani Kasia Dowbor przyjechała, podziękowałem
za pomoc, ale powiedziałem, że jest jeszcze jeden dom wymagający pilnego remontu w Dziebałtowie. On też został zgłoszony
do programu. I również się udało.
- DD: Pan nie jest tylko dzielnicowym, widzę, że ma pan wielkie
serce. To, o czym mówimy wykracza znacznie poza obowiązki
zawodowe.
- SP: Ma pani rację. Za to, co mamy w zakresie obowiązków nie
ma nominacji, ale za to, co więcej od siebie dajemy mieszkańcom. Ja znam przedsiębiorców, którzy chętnie dzielą się z innymi potrzebującymi, nie szczędzą pieniędzy dla ludzi, których los
w taki, czy inny sposób „pokarał”. Dlatego jest mi łatwiej tę pomoc zorganizować.
- DD: Czy były jeszcze inne akcje pomocy, organizowane przez
pana?
- SP: Tak. Odwiedzając mieszkańców przyglądam się w jakich
warunkach żyją. Widzę komu czego brakuje. Oczywiście nie
mam takiej mocy sprawczej, by pomóc każdemu i w każdej
sprawie, ale robię co mogę. Przekazuję potrzebującym ubrania,
przedmioty domowego użytku – nie są to rzeczy nowe, ale czyste, uprane, w dobrym stanie, a sprzęty sprawne.
- DD: To właśnie doceniają pańscy podopieczni i są wdzięczni.
- SP: Wie pani, ja lubię pomagać.
- DD: Pracuje pan na co dzień z mieszkańcami dwudziestu czterech wsi, wchodzących w skład dość dużego rewiru, podlegającego panu. Czy to przysparza dodatkowych problemów?
- SP: Z pewnością nie ułatwia działań, ponieważ na tym obszarze mieszka 7500 osób, z których każdy ma swoje problemy
i swoje zdanie. Ja zaś jestem sam jeden, by tym problemom
sprostać, albo przynajmniej wskazać rozwiązanie.
- DD: Jest pan autorytetem, w wyborach samorządowych zdobył
pan mandat radnego w Gminie Gowarczów.
- SP: Ludzie widzą autentyczną pracę i szczerą pomoc, doceniają to, a ja przecież nic innego nie robię.
- DD: Czy duża była konkurencja w tym plebiscycie?
- SP: Wiem o zgłoszonych pięćdziesięciu pięciu kandydatach
z województwa. Spośród tak dużej liczby wybrano właśnie mnie.
Dodam, że w województwie świętokrzyskim pracuje dwustu
dzielnicowych, w naszej komendzie powiatowej sześciu. Nominacja to już naprawdę wielkie wyróżnienie, a zwycięstwo …o tym
nawet nie marzyłem.
- DD: Proszę jeszcze powiedzieć czym zajmuje się aspirant Stanisław Patrzykąt po służbie, gdy wraca do domu? Jakie ma pan
zainteresowania?
- SP: Niewiele mam czasu dla siebie, ale staram się maksymalnie wykorzystać każdą wolną chwilę. Kocham przyrodę, taką
prawdziwą naturę, las, wodę. Hoduję psy. Mam w domu dwa
owczarki niemieckie i jednego w pracy.
- DD: Jest pan również przewodnikiem psa policyjnego. Czy
miłość do tej właśnie rasy zrodziła się dopiero, gdy został pan
policjantem?
- SP: Niezupełnie. Odkąd pamiętam, lubiłem zwierzęta, szczególnie psy. One mnie słuchały i pozwalały się układać.
- DD: Jest pan bardzo skromnym człowiekiem, ale cieszę się, że
mogłam pana poznać i osobiście podziękować za bezinteresowną pomoc mieszkańcom naszego powiatu.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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SPOTKANIE Z POEZJĄ
Elżbiety Musiał

W Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich 11 maja odbył się spektakl, zrealizowany na podstawie poematu Elżbiety
Musiał „Mówię pochyloną cambrią”. Sama artystka jest osobą
o wielu talentach: maluje, zajmuje się fotograﬁą i pisze. Bohaterkami poematu uczyniła również kobiety za świata sztuki, które
były związane z wybitnymi artystami. W projekcie, który można określić jako performance, oprócz autorki wystąpili: Barbara
Wrońska, Szczęsny Wroński, Marzena Trzebińska (wokal) oraz
Lech Skawiński (akordeon).
Zebrani w Domu Kultury usłyszeli opowieści o rzeźbiarkach:
Katarzynie Kobro i Camille Claudel, a także o malarce Fridzie
Kahlo i pisarce Elinor Morton Wylie. Ich niezwykłe związki z artystami zainspirowały Elżbietę do napisania poematu o miłości,
bólu, tęsknocie i namiętności. Tajemnicza sceneria, piękny głos
Marzeny Trzebińskiej i tęskne dźwięki wydobywające się z akordeonu, tworzyły wyjątkowy klimat. Czerń tła oraz ubrań wykonawców i meksykańska czerwień szpilek artystki, podkreślały
bogactwo przeżyć czterech kobiet – bohaterek poematu.

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

Grażyna
Stolarska - Dukat

- nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Końskich, propagatorka honorowego
krwiodawstwa. Miłośniczka twórczości
W. Szymborskiej, co zainspirowało ją do
tworzenia limeryków. Jak twierdzi jej utwory powstają spontanicznie, często w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Wolny
czas lubi spędzać aktywnie – odbywa piesze wędrówki lub dalekie podróże.

Limeryki

Policjantka z miasta Słupia
była ładna, ale głupia.
Gdy mandat wypisywała,
do słownika zaglądała,
co trudne wyrazy skupia.
Kominiarza spod Łukowa
Zbyt często bolała głowa.
Cierpiał, czyszcząc brud w kominie,
aż został burmistrzem w gminie.
Teraz głowę w piasek chowa.
W Wołominie ojciec chrzestny
czytał wciąż sennik współczesny.
A że człek odważny był,
z nocnych mamidł sobie kpił,
czym przypłacił zgon swój wczesny.
Jurystę z Tych w garniturku
pies poszarpał na podwórku.
Prawnik zeźlił się okrutnie,
palcem psu pogroził butnie:
Na to jest paragraf, Burku!
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Pewien strażak z Końskowoli
czując, że go strasznie boli
ząb trzonowy, ból siarczysty
zniósł, lękając się dentysty,
gdyż ten rwać niż leczyć woli.
Narzeczona z Wejherowa
ma obawy, czy dochowa
swej wierności chłopakowi,
czy ulegnie feblikowi,
jaki do płci brzydkiej chowa.
Przyjechali z Senegalu,
by wystąpić na mundialu.
Dobrą formę potwierdzili,
Orły Nawałki zgromili,
słabych modeli z żurnalu.
Raz pewna turystka, przybywszy do Końskich,
w parku zobaczyła, zamiast kolumn jońskich,
posąg faraona.
Pomyślała ona:
Szkoda na Luksor sum bajońskich.
W Końskich, mieście znamienitym,
nikt nie chodzi już podpitym.
Toteż policja strajkuje,
mandatów nie wypisuje,
słodkie winko sącząc przy tym.
Nie zapomnij w Kazimierzu
zrobić zdjęcia przy spichlerzu.
Lecz uciekaj szybko, gdyby
chcieli zakuć ciebie w dyby
lub powiesić przy pręgierzu.
Raz pacjentce w Leśnej Górze
lekarz, będąc na dyżurze,
zamiast zrobić mammograﬁę
odrzekł hardo: Nie potraﬁę,
lecz chorobę z fusów wróżę.

W sycylijskiej Taorminie
Szkot oświadczył się dziewczynie.
A że zmysł praktyczny miał,
ukochanej swojej dał
słoik pigw w czerwonym winie.
Raz w parku na Manhattanie
spotkały się cztery panie.
A ponieważ sport lubiły,
w szybkim tempie tam przybyły,
by grać w szachy przy parkanie.
Wdowa Niemka z miasta Kanta
kupiła sobie trabanta.
Chociaż jeździć nie umiała,
o swe auto bardzo dbała.
Pewnie dla absztyﬁkanta.
Na wyprawie pod Nosalem
mąż owinął żonę szalem.
Halny mocno wtedy dął,
z taterniczki tylko zdjął
szal ten i odleciał z żalem.
Kiedy busem mknę z Sosnowca,
wieziona przez fana discopolowca,
dosyć mam muzycznej kultury,
tęsknię do literatury,
najlepiej przy kieliszku wysokoprocentowca.
Szewc Bartłomiej z Pcimia Dolnego
uchodził za wstrzemięźliwego.
Charakter jednak objawiał,
gdy u teściowej się zjawiał
i pił z nią do strzemiennego.
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ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Powiat Opoczyński wzorem lat ubiegłych był organizatorem
tegorocznych uroczystości Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji pomyślności
Ojczyzny, odprawioną w kolegiacie św. Bartłomieja w Opocznie.
Następnie, kompania honorowa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz., poczty sztandarowe, samorządowcy
oraz delegacje instytucji i organizacji opoczyńskich przy akompaniamencie Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej, przemaszerowali
pod Pomnik Tadeusza Kościuszki. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Przewodniczą Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria
Barbara Chomicz a Michał Konecki odczytał list od Posła na
Sejm RP Roberta Telusa. Apel Pamięci i salwa Honorowa prze-

prowadzone zostały przez Kompanię z 25 Batalionu Dowodzenia
z Tomaszowa Mazowieckiego. Uroczystość zakończyły się złożeniem wieńców i wiązanek przez delegacje. W imieniu mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego wiązanki pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożyli Starosta Opoczyński Józef Róg
i Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. Złożono również wiązankę przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wieńce i wiązanki złożyli także przedstawiciele Urzędu Miasta
i Gminy Opoczno, delegacja 25 BKPow z Tomaszowa Mazowieckiego, Kombatanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz pozostałe delegacje.

„KU NIEPODLEGŁEJ”
V BIEG MILITARNY

7 czerwca 2018 r. starosta opoczyński Józef Róg i Sekretarz
Powiatu Grażyna Wielgus wzięli udział w otwarciu V BIEGU MILITARNEGO „KU NIEPODLEGŁEJ” organizowanego corocznie
przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawował starosta opoczyński Józef Róg. Celem tej
imprezy było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, promocja różnych form aktywności ﬁzycznej oraz
postaw proobronnych dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkową
atrakcją dla uczestników był konkurs strzelania do tarczy oraz
prezentacja uzbrojenia.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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BON DLA SZPITALA

11 czerwca 2018 roku podczas konferencji prasowej Poseł
na Sejm RP Robert Telus oraz wicewojewoda łódzki Karol Mynarczyk przekazali dla opoczyńskiego szpitala symboliczny bon
o wartości 800 tys. złotych na zakup dwóch ambulansów ratunkowych. Pieniądze na zakup ambulansów pochodzą z budżetu
państwa z rezerwy wojewody łódzkiego.
Bardzo ważnym elementem w ochronie zdrowia jest ratownictwo medyczne – ponieważ to tutaj zaczyna się walka o życie
i zdrowie pacjenta.

ROZWÓJ
USŁUG PUBLICZNYCH

świadczonych drogą elektroniczną
przez Powiat Opoczyński
Powiat Opoczyński realizuje projekt pn.:„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” - współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, którego głównym celem jest zwiększone
wykorzystanie e-usług publicznych w tym informacji i zasobów
sektora publicznego przez mieszkańców powiatu opoczyńskiego
oraz województwa łódzkiego.

Aby ta walka mogła być wygrana szpital musi dysponować
doskonałą kadrą, a przede wszystkim nowoczesnym sprzętem.
- Chciałbym podziękować panu posłowi, panu wicewojewodzie, panu staroście, a także całemu zarządowi powiatu, ponieważ wspólnymi siłami pracowaliśmy nad pozyskaniem tej dotacji. Dotacja jest niezbędna do zmodernizowamia bazy lokalowej
oraz sprzętowej - aby leczyć pacjentów w jak najlepszych warunkach – zaznaczył dyrektor szpitala Piotr Misiak.

W konferencji tej udział wzięli także starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski i przewodnicząca rady powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz.
przeglądania i wydawania informacji z rejestru wartości nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych czy usługi dedykowane
dla komorników.
W dniu 18 lipca 2018r. w związku z realizacją umowy na
”Utworzenie bazy danych EGiB polegającej na przeprowadzeniu
kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów Sołek i Zameczek oraz obrębu Bielowice gm. Opoczno” odbyło się spotkanie robocze z Wykonawcą , Inspektorem
Kontroli oraz pracownikami Wydziału Geodezji, Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Opocznie.
Podsumowując - w wyniku realizacji projektu, którego wartość wynosi 1 783 363,02 zł w tym doﬁnansowanie z EFRR
w ramach RPO WŁ to: 1 152 050,46 zł, zostaną przekształcone
zasoby geodezyjne i kartograﬁczne z postaci analogowej do cyfrowej, utworzone zostaną bazy danych, łącznie z metadanymi.
Realizacja zadań związanych z digitalizacją zasobu i stworzeniem rozbudowanych baz danych zwiększy zakres i jakość
świadczenia e-usług na drodze elektronicznej.

W związku z realizacją zaplanowanych w projekcie zadań zostały podpisane kolejne umowy z Wykonawcami. W dniu 21 maja
br., została podpisana przez p. Starostę Opoczyńskiego i Wicestarostę w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego umowa
z ﬁrmą KRAKSURV Sp. z o.o. z Krakowa na „Utworzenie bazy
operatów sytuacyjno – wysokościowych z obrębów m. Opoczno
i m. Drzewica oraz obrębów wiejskich powiatu opoczyńskiego”,
której przedmiotem jest skanowanie ok. 15 000 sztuk geodezyjnych operatów technicznych. Wartość tego zamówienia wynosi
535 050 zł. Natomiast w dniu 27 czerwca 2018 r. podpisano umowy z ﬁrmą POP-GEO s.c. M.Połoński Z.Pietrzyk z Piotrkowa Trybunalskiego na utworzenie bazy osnów ewidencyjnych dla pięciu
obrębów z terenu gminy Drzewica, tj.: Dąbrówka, Domaszno,
Krzczonów, Strzyżów, Zakościele o łącznej wartości 244 503 zł .
Na ukończeniu jest realizacja przedmiotu umowy zawartej
w dniu 30 maja br. z ﬁrmą GEOBID Sp. z o.o. z Katowic o wartości 31 365 zł. W ramach tej umowy Wykonawca dostarcza
i wdraża e-usługi, dzięki czemu rozszerzy się zakres usług świadczonych on-line przez Wydział GKKiGN Starostwa Powiatowego w Opocznie, m.in.: o usługę sprzedaży numerycznej mapy
ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej wraz
z generowaniem licencji, generowaniem dokumentu opłaty wraz
z płatnością elektroniczną, automatycznego wydawania danych
zasobu geodezyjnego do zgłoszenia pracy geodezyjnej, usługi
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INWESTYCJE BUDOWLANE

Powiat Opoczyński realizuje cztery inwestycje budowlane,
które są współﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.
1. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku
mieszkalnego w miejscowości Żarnów wraz ze zmianą
sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczowychowawczej dla 14 dzieci”.
Wartość projektu: 1 580 820,92 PLN w tym doﬁnansowanie
z EFRR: 1 181 164,48 PLN
Wartość robót budowlano – instalacyjnych: 1 420 877,91 PLN
Okres realizacji: od 2017-02-15 do 2019-11-30
Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.

POWIAT OPOCZYŃSKI
nicznych oraz oprzewodowanie instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej. Obecnie przystąpiono do wykonania robót wykończeniowych – prowadzone są roboty tynkarskie stropów
i ścian w pomieszczeniach budynku.

Stan zaawansowania zadania pod względem ﬁnansowym
wynosi po zakończeniu I etapu budowy (od 10.2017r. do
26.02.2018r.) 430.344,07 zł brutto, co stanowi 30,29% wartości
całego zamierzenia inwestycyjnego. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18
roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia
w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające
pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły
przebywać w bezpiecznym miejscu w środowisku lokalnym, co
pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami/kolegami,
nauczycielami i szkołą.

Obecny stan rzeczowy zaawansowania robót budowlano –
instalacyjnych przedstawia się następująco:
- w zakresie przebudowy części istniejącej budynku wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe

- zarówno na części przebudowy jak i rozbudowy wykonano
roboty budowlano instalacyjne w zakresie robót murowych zewnętrznych ścian konstrukcyjnych wraz z ich dociepleniem od
zewnątrz, roboty murowe ścian wewnętrznych konstrukcyjnych
i działowych, stropów żelbetowych międzykondygnacyjnych, wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej wraz z docelowym pokryciem oraz ociepleniem pomieszczeń poddasza, dokonano montażu nowych otworów okiennych. Ponadto wykonano
w całym budynku okablowanie instalacji elektrycznych, teletech-

2.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN w tym doﬁnansowanie
z EFRR : 8 670 051,47 PLN
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem: 10 734 465,92 PLN
Okres realizacji: od 2016.07.27 do 2020.05.31
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Obecny stan rzeczowy zaawansowania robót budowlano - instalacyjnych przedstawia się następująco:
dokonano wycinki drzew będących w kolizji z realizacją inwestycji,

wykonano prace rozbiórkowe budynku hydroforni oraz budynku gospodarczego,

wykonano
ławy
fundamentowe
części
rozbudowy
budynku
oraz
ściany
fundamentowe
z bloczków betonowych wraz z ich dociepleniem od zewnątrz,

rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podkładów
z materiałów sypkich oraz chudego betonu pod posadzki
części rozbudowy budynku,
Stan zaawansowania zadania pod względem ﬁnansowym od początku budowy do dnia dzisiejszego wynosi około 700.000,00 zł brutto. Przebudowany i rozbudowany dom,
będzie zapewniał właściwy zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego
typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni: dom - zamieszkanie 77 osobom
w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji
sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych.
3. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków
Gościnny” gm. Opoczno. Wartość projektu: 5 440 594,00
PLN w tym doﬁnansowanie z EFRR: 3 701 148,31 PLN
Wartość robót budowlano – instalacyjnych : 6 267 849,88 PLN
Okres realizacji projektu: od 20.04.2017r. do 30.06.2020r.
W zakresie rzeczowym realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlano - instalacyjne:
- na budynku garażowym 3-stanowiskowy wykonano niezbędne
roboty rozbiórkowe, przebudowano i rozbudowano budynek do
stanu projektowanego,
- dokonano rozbiórek budynku kuźni oraz dwóch wiat stalowych,
- w zakresie rozbudowy roboty budowlane rozpoczęto od części
rozbudowy budynku warsztatów gdzie wykonano: wykopy fundamentowe pod budynek, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wraz z ich dociepleniem i izolacja przeciwwilgociową.
Począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do chwili
obecnej Wykonawca wykonał roboty budowlano - instalacyjne
na łączną kwotę 290.671,65 zł brutto.
Celem w/w projektu jest wzrost kształcenia zawodowego
i ustawicznego na terenie powiatu opoczyńskiego. Dzięki realizacji projektu zostanie nawiązana i rozszerzona współpraca
z przedsiębiorcami w szczególności z obszaru funkcjonalne

FESTYN RODZINNY
Noc Świętojańska
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go zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno – Tomaszów
Maz. i powstanie silne zaplecze specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu opoczyńskiego. Realizacja projektu umożliwi kształcenie pracowników zgodnie
z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy.
4. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego „Dwór”
wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki
opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” w miejscowości
Mroczków Gościnny, gm. Opoczno.
Wartość projektu: 2 487 185,00 PLN w tym doﬁnansowanie
z EFRR: 1 868 035,81 PLN
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem: 2 361 285,96 PLN
Okres realizacji projektu: od 27.07.2016r. do 30.11.2019r.
W zakresie rzeczowym realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne obejmujące: wykonanie
niezbędnych robót rozbiórkowych w zakresie budowlano – instalacyjnym, wzmocnienie ław fundamentowych od zewnątrz
budynku oraz wykonanie zewnętrznych izolacji przeciwwilgociowych, w piwnicach budynku wykonano pogłębienie pomieszczeń oraz podkłady betonowe pod posadzki, wymurowano na
kondygnacjach nadziemnych ścianki działowe, zamurowano
zbędne otwory, na poddaszu wykonano izolacje akustyczne
podpodłogowe ze styropianu i wykonano warstwy wyrównawcze
cementowe pod posadzki, wykonano przebudowę kominów ponad dachem budynku oraz pełne deskowanie na dachu budynku pod pokrycie z blachy, przystąpiono do docelowego pokrycia
z blachy tytanowo – cynkowej, przebudowano taras zewnętrzny
przy budynku. Ponadto w całym budynku rozłożono na ścianach
i stropach budynku przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonano montaż orurowania instalacji wodociągowej,
wykonano w budynku piony i poziomy kanalizacji sanitarnej.
Budowa realizowana jest w trzech etapach. Zakończenie
pierwszego etapu Umownego przewidziano na 28.05.2018r.,
który ﬁnansowo stanowi kwota 686.481,09 zł brutto.
Inwestycja ta ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego
w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym. Realizacja niniejszej inwestycji wspomoże wychowanków
w zakresie włączenia społecznego, integracji z rodzinami, dostępu do edukacji oraz należytego startu w dorosłe życie. Ponadto
w późniejszej perspektywie wychowankowie będą mieli większe
szanse na przejście z opieki świadczonej w środowisku lokalnym
do powrotu do domu rodzinnego lub rodzin zastępczych ewentualnie uzyskując pomoc w ramach lokalnej społeczności.

W sobotnie popołudnie 23 czerwca 2018 roku nad rzeką Wąglanką w Opocznie odbył się Festyn Rodzinny Noc Świętojańska. Organizatorem festynu był Powiat Opoczyński i Ochotnicza
Straż Pożarna w Opocznie a sponsorami:
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ﬁrma Opoczno I Sp. z o.o. i ﬁrma Grudzeń Las Sp. z o.o.. Jak

co roku liczne tłumy Opocznian miały możliwość w sposób aktywny uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Od godziny 17.00 do zmierzchu najmłodsi korzystali z dmuchanych
zjeżdżalni i zmagali się w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania ﬁzycznego z I Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie. Ogromnym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży cieszył się konkurs strzelecki organizowany
corocznie przez uczniów specjalizacji wojskowej z Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym pod czujnym okiem instruktora strzelania Piotra
Płaska i dyrektora szkoły Damiana Pietrasika. Wszyscy uczestnicy poszczególnych konkursów dostali słodkie wafelki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Organizatorzy przeprowadzili konkursy
rzutów piłką do kosza i strzałów piłką nożną do bramki. Dla najsilniejszych panów zorganizowano konkurencję Strong Man wielobój siłowy. Natomiast panie mogły sprawdzić swoje umiejętności w sprawnej i szybkiej jaździe na rowerze w slalomie oraz
konkursach małżeńskich.

Podczas festynu, były pokazy strażackie a dla panów konkursy cięcia klocka sosnowego piłą ręczną i wbijanie gwoździ na
czas. Oczywiście zwycięzcy, we wszystkich konkurencjach otrzymali z rąk starosty opoczyńskiego Józefa Roga, przewodniczącej Rady Powiatu Opoczyńskiego Marii Barbary Chomicz oraz
wiceburmistrz Opoczna Anny Zięby cenne nagrody, a pozostali
uczestnicy nagrody pocieszenia.
Podczas trwania festynu pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie częstowali wszystkich chlebem ze smalcem i kiszonym ogóreczkiem oraz kiełbaskami grillowymi. Wszystkie te
atrakcje i poczęstunek mogliśmy zapewnić dzięki naszym sponsorom ﬁrmom: Opoczno I Sp. z o.o. i Grudzeń Las Sp. z o.o..
Ogromne poruszenie i emocje były również podczas rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy wianek oraz podczas poszukiwania kwiatu paproci. Na scenie odbywał się pokaz Zumby, który
poprowadziła instruktorka Małgorzata Nasulewicz.
Wystąpiły dziewczynki z klubu tanecznego Zara Fitness,
śpiewał Zespół Wokalny Cantabile oraz Zespół Śpiewaczy Wolowianki z Woli Załężnej, który ośpiewał puszczane rzeką wianki. Na zakończenie festynu odbył się pokaz sztucznych ogni.

PRZEGLĄD KAPEL
LUDOWYCH I FOLKOWYCH
17 lipca 2018 r. na placu obok świetlicy wiejskiej w Bielowicach odbyła się IV już edycja przeglądu kapel ludowych i folkowych „NA DESKACH W BIELOWICACH 2018”. Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury
Ludowej w Bielowicach, Powiat Opoczyński i Gmina Opoczno.
W organizacji pomógł również Miejski Dom Kultury w Opocznie.
W Przeglądzie udział wzięły kapele ludowe i folkowe, które zaprezentowały polki i oberki opoczyńskie z których słynie nasz
region. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znalazło się
wielu znakomitych gości: starosta opoczyński Józef Róg, burmistrz Opoczna Rafał Kądziela wraz z zastępcami: Anną Ziębą
i Zbigniewem Sobczykiem. Byli również: przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz, bryg. Józef Pacan
Komendant Powiatowy PSP w Opocznie Tomasz Łuczkowski
sekretarz miasta oraz Andrzej Śliwka dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Opocznie. Inicjatorem i pomysłodawcą festiwalu był
prezes Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej
w Bielowicach Józef Dąbrowski.
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Po oﬁcjalnym rozpoczęciu na scenie zaprezentowali się
uczestnicy: Kapela Czesława Pańczaka, Kapela Jana Kmity,
Kapela Tomasza Stachury, Kapela Ludowa z Dzielnej, Kapela
Krzysztofa Wieruszewskiego, Kapela Tadeusza Lipca, Kapela
Romana Wojciechowskiego, Kapela Józefa Kowalczyka, Kapela
Koniczynki oraz Kapela Stanisława Jończyka.

Głównym celem przeglądu była prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru, upowszechnianie kultury ludowej, doskonalenie
warsztatu wykonawczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

Wykonawcy poza opoczyńskim oberkiem zaprezentowali mazurki, polki i walczyki. Ze względu na bardzo wyrównany poziom
wszystkich występów, które porwały do tańca publiczność, Jury
zdecydowało o nagrodzeniu dyplomami i nagrodami wszystkich
uczestników przeglądu. Dbałość o tradycyjny repertuar, pasja
i spontaniczność stylu wykonawczego sprawiły, że występy kapel podobały się wszystkim. Publiczność zgromadzona podczas
przeglądu oprócz uczty duchowej mogła skosztować pysznych
kiełbasek z grilla, a najmłodsi mogli do woli szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach.

POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 maja br. odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Św. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczno-wokalny Cantabile. Następnie wszyscy uczestnicy w barwnym korowodzie przeszli do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Opocznie, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
Po powitaniach głos zabrali: starosta opoczyński Józef Róg
oraz przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Skierowali oni podziękowania do osób, które na
co dzień zajmują się i wspierają osoby niepełnosprawne. Następnie wraz z wicestarostą Marcinem Baranowskim przekazali dla
wszystkich tych osób listy gratulacyjne i symboliczne róże. Podczas spotkania odczytany został także list od Posła Ziemi Opoczyńskiej Roberta Telusa.
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Głos zabrała również przedstawicielka Fundacji „Uśmiech
Dziecka to Nasz Cel”, która w imieniu wszystkich organizacji
podziękowała władzom powiatu opoczyńskiego za wielką życzliwość i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym. Po części oﬁcjalnej nastąpiła najbardziej wyszczekiwana przez obecnych część artystyczna.
Na scenie wystąpili uczniowie z Centrum Edukacji i Rozwoju
w Opocznie oraz absolwenci ZSP nr 1 w Opocznie. Wielką niespodzianką dla uczestników był niesamowity pokaz iluzji.
Na zakończenie uroczystości wicestarosta Marcin Baranowski podziękował wszystkim za obecność i pomoc w organizacji
tego ważnego dla środowisk osób niepełnosprawnych wydarzenia.

DZIEDZICTWO CERAMICZNE
TEMATEM OPOCZYŃSKIEJ PRELEKCJI
W poniedziałek 25 czerwca w Muzeum Regionalnym
w Opocznie odbyło się bardzo istotne dla naszego miasta i regionu wydarzenie. Dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, na zaproszenie Burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli oraz Dyrektora opoczyńskiego
Muzeum, wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Rola opoczyńskich
wyrobów ceramicznych w budowaniu nowoczesnego wizerunku
architektonicznego międzywojennej Gdyni”.

Płytki ceramiczne produkowane w naszym mieście przez zakłady „Dziewulski i Lange” były masowo używane podczas budowy przedwojennej Gdyni. Mało tego, okazuje się, że w okresie
międzywojennym to właśnie Gdynia była największym odbiorcą
płytek ceramicznych produkowanych przez opoczyńskie zakłady.
Do dziś są one obecne w wielu miejscach, budynkach użyteczności publicznej, kamienicach, halach targowych.

Dziedzictwo ceramiczne jest jednym z podstawowych ﬁlarów
odkrywanej obecnie na nowo tożsamości Opoczna i regionu.
Stąd też w poniedziałkowej prelekcji licznie udział wzięły władze
samorządowe powiatu opoczyńskiego oraz gminy Opoczno. Nie
mogło zabraknąć oczywiście przedstawicieli największych w naszym kraju zakładów ceramicznych - Opoczno I Sp. z o.o. oraz
Ceramiki Paradyż, a także innych ﬁrm z branży ceramicznej.

Opoczyńskie płytki użytkowe wielu wzorów, charakterystyczne gorseciki i iryski są na stałe wpisane w gdyński modernizm.
Przewodnicy, którzy oprowadzają wycieczki turystów oraz studentów architektury po najcenniejszych zabytkach modernizmu
podkreślają, że wreszcie władze Opoczna zainteresowały się
tym, co pochodzi z ich miasta, a z dumą jest eksponowane przez
mieszkańców Gdyni.
Prelekcja w Muzeum to dopiero początek działań związanych
z promocją ceramicznego dziedzictwa i tożsamości Opoczna.
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ODRODZENIE
SAMORZĄDOWEGO

Po blisko dwóch kadencjach funkcjonowania samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z 1990 roku w dniu 22 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolita Polskiej, nakreśliła
ramy ogólne istnienia i działania samorządu. Odnośny zapis
stanowił - „samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
władzy publicznej” a „ogół mieszkańców zasadniczego podziału
terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”.
W związku z tym już w 1997 roku do Sejmu wpłynęły projekty
ustaw o samorządzie powiatowym, miały one na celu zakończenie procesu tworzenia struktury samorządowej w Polsce.
W myśl tych projektów samorządowe powiaty i województwa
miały przejąć większość kompetencji realizowanych przez administrację rządową – rejonową i wojewódzką. Ustawę o samorządzie powiatowym i wojewódzkim uchwalono 5 czerwca 1998
roku. Wynikało z niej, że samorządy powiatowe nie naruszą statusu gmin. Wypracowano zasadę tzw. samotności samorządów
na poszczególnych poziomach. Oznaczało to, że nie dawano
samorządowi na wyższych szczeblach uprawnień nadzorczych
czy zwierzchnich nad gminami. W 1998 roku zaproponowano podział Polski na 16 województw. Powstało też 314 powiatów i 66
miast na prawach powiatu. W ten sposób na poziome województwa zaczęły funkcjonować dwa typy administracji - samorządowa
i rządowa. Pierwszą realizuje sejmik wojewódzki z organem wykonawczym Marszałkiem i Zarządem Województwa. Administrację rządową w województwie kieruje Wojewoda.

stracyjnie przyporządkowany do województwa łódzkiego, z siedzibą władz w Opocznie i obejmuje gminy: Białaczów, Drzewica,
Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów.
Pierwsze wybory do Rady Powiatu Opoczyńskiego przeprowadzone zostały 11 października 1998 roku. Były to przełomowe
wybory we współczesnych dziejach polskiego samorządu, ponieważ społeczności lokalne wybierały już trzystopniowy samorząd.
Według obowiązującej wówczas ordynacji wyborczej w gminach do 20 000 tysięcy mieszkańców wybierano radnych jak poprzednio, w jednomandatowych okręgach wyborczych. W gminach powyżej 20 000 mieszkańców wybory były proporcjonalne.
Wybory do Rady Powiatu Opoczyńskiego wyłoniły 32 radnych
w ośmiu okręgach wyborczych. Radni wybrali ze swego grona
Zarząd Powiatu, który jest organem wykonawczym Powiatu oraz
Starostę i Wicestarostę, którzy są odpowiednio przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego zarządu.
Wybory w 1998 r. odbywały się w ramach zupełnie nowej
ordynacji. Wybory te były podsumowaniem ośmioletnich prac
kolejnych rządów nad reformą samorządową i zapoczątkowały
nowy, przełomowy rozdział w historii polskiej demokracji lokalnej.
Wcześniej w Urzędzie Rejonowym, w samorządach miast i gmin
powiatu opoczyńskiego doświadczenie zdobywali przyszli radni
kolejnych rad powiatu. W pierwszej kadencji koalicję rządzącą
współtworzyli radni Akcji Wyborczej „Solidarność”, Samorządowego Porozumienia Ziemia Opoczyńska i Forum Gospodarczo
– Samorządowego. Radni ci wyłonili ze swego grona starostów
i zarząd, przewodniczącego rady z zastępcami i pełnili funkcje
przewodniczących komisji rady. W drugiej kadencji przez cały
okres jej trwania koalicję rządzącą współtworzyły ugrupowania
PSL, Ziemia Opoczyńska i SLD-UP. Przez kolejne trzy kadencje
trzonem współtworzącym koalicję rządzącą byli radni z Opoczyńskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

W gminach i powiatach pozostała tylko administracja samorządowa, jest ona jednak zobligowana do wykonywania zadań
zleconych przez państwo, o czym później.
Reforma z 1998 r. swym duchem nawiązywała do wielowiekowej tradycji samorządowej w Polsce. Powiat opoczyński,
tak jak większość powiatów w Polsce, funkcjonował kilka wieków (czasem pod innymi nazwami), zanim w 1975 roku został
rozwiązany. Powiat opoczyński, o czym była już mowa w części
historycznej, powstał w II połowie XIV w. Podział administracyjny na powiaty wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 1998 roku starał się nawiązywać do ukształtowanych przez stulecia powiatów. Ustawa określała nazwy powiatu, wskazywała siedziby władz samorządowych oraz ustalała
liczbę gmin wchodzących w ich skład. Jednak uwarunkowania
geopolityczne spowodowały, że wiele dzisiejszych powiatów
obejmuje tylko część swoich historycznych ziem. Tak jest również w przypadku powiatu opoczyńskiego, który został admini-

I Kadencja Rady Powiatu Opoczyńskiego
W 1998 r. w całym kraju wybierano 308 rad powiatowych,
w systemie proporcjonalnym, liczonym metodą d’Hondta z klauzulą zaporową 5% głosów ważnych. Powiat opoczyński podzielony został na 8 okręgów wyborczych. Gmina Opoczno tworzyła
3 okręgi w których wybrano 5, 6 i 4 radnych, w okręgu Białaczów
3 radnych, w okręgu Drzewica – Poświętne 6 radnych, w okręgu
Mniszków - Paradyż 4, w okręgu Sławno 4 i w okręgu Żarnów
3 radnych. W wyniku wyborów, które odbyły się 11 października
1998 r. ustalony został następujący skład Rady Powiatu Opoczyńskiego - Białas Irena, Ciesielski Janusz, Cieślik Antoni, Czajkowski Bolesław, Dąbrowski Józef, Głogowski Tadeusz, Grochulski
Wojciech, Jakóbczyk Franciszek, Jóźwik Jan, Kacprzak Andrzej,
Kotliński Andrzej Krzysztof, Langowska Anna, Lipski Ryszard,
Madej Jan, Melka Jan, Michałowski Stanisław, Morawska Maria Bronisława, Nasulewicz Andrzej, Nawrocki Krzysztof, Oleksik
Stanisław, Pawlik Czesław, Pawlik Wawrzyniec, Pisarski Marian,
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Połeć Tadeusz, Raczyński Leszek, Reszelewska Anna, Rożenek
Jan, Róg Józef, Rutowicz Antoni, Skrzypek Marian, Urbańczyk
Andrzej. Wieruszewski Jan, Wlazło Józef, Wlazło Krzysztof, Wojciechowski Tadeusz. Akcja Wyborcza ”Solidarność” wprowadziła do rady 13 radnych, PSL - 11, SLD - 7 radnych, SP Ziemia
Opoczyńska 3 radnych a Forum Gospodarczo – Samorządowe
1 radnego. Przewodniczącym pierwszej Rady Powiatu został

Józef Róg, który wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję kierownika
Urzędu Rejonowego i był radnym pierwszej kadencji Rady Gminy w Opocznie. Następnie radni wybrali Zarząd Powiatu. W skład
zarządu weszli – Starosta Opoczyński Stanisław Oleksik, Wicestarosta Józef Wlazło oraz członkowie Jan Jóźwik, Jan Madej,
Krzysztof Nawrocki i Jan Wieruszewski.

W POSZUKIWANIU DZIEDZICTWA CERAMICZNEGO NA UKRAINIE
W dniach 22-25 lipca przedstawiciele Muzeum Regionalnego
w Opocznie oraz Urzędu Miasta na czele z dyrektorem Adamem
Grabowskim i burmistrzem Rafałem Kądzielą gościli z roboczą
delegacją na Wschodniej Ukrainie. Głównym celem wyjazdu było
miasto Słowiańsk od dawna znane z szeroko rozwiniętego przemysłu ceramicznego. To właśnie tam Jan Dziewulski oraz bracia
Józef i Władysław Lange w końcu XIX w. wybudowali swój drugi
po Opocznie zakład produkujący płytki ceramiczne.

okazję odwiedzić kilka najważniejszych miejsc związanych
Z przemysłem ceramicznym w Opocznie. Dzięki tej wizycie historia bliźniaczego zakładu Dziewulskiego i Lange w Opocznie
została opisana w wydanej w Słowiańsku książce o historii tego
miasta.
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie wraz z burmistrzem Opoczna zaprosili stronę Ukraińską do Opoczna. Rewizyta będzie możliwa już w najbliższym czasie, bowiem Ukraińcy
wezmą udział w Festiwalu Płytki Ceramicznej, który odbędzie się
w Opocznie od 10 do 12 sierpnia 2018 r.
Składamy serdeczne podziękowania dla: burmistrza Słowiańska Vadima Lyaha, Wiktorii Bachowej i Oleny Sarzhevskiej z organizacji „Rozwój Inicjatyw”, Andriejowi Puszkarowi z Muzeum
w Słowiańsku, Tomaszowi Jurze, Siergiejowi Panasownemu oraz
wielu innym osobom, bez zaangażowania których nasza wizyta
na Ukrainie nie byłaby tak owocna.

NOC MUZEÓW 2018
W OPOCZNIE

Wysokiej jakości glinka wydobywana w okolicach Słowiańska
do dziś jest importowana między innymi do Polski i stanowi podstawowy surowiec do produkcji płytek we wszystkich zakładach
ceramicznych w Opocznie i okolicy.
W trakcie kilkudniowego pobytu na Ukrainie mieliśmy okazję
zwiedzić nie tylko zabytki Słowiańska oraz współczesne zakłady
ceramiczne, ale przede wszystkim zachowane pozostałości Słowiańskiego zakładu Dziewulskiego i Lange. W wielu miejscach
miasta zachowała się również architektura z wkomponowanymi
płytkami tej fabryki. Była to również doskonała okazja do wzajemnej wymiany informacji dotyczących naszego wspólnego, co
zgodnie podkreślano, historycznego dziedzictwa ceramicznego.
Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że w Słowiańsku
już od kilku lat prężnie działa grupa historyków, regionalistów
i mocno zaangażowanych działaczy społecznych, która z powodzeniem dokumentuje historię przemysłu ceramicznego nie tylko w swoim mieście, ale kieruje również swoje zainteresowania
w stronę Opoczna. Wszyscy skupieni są między innymi wokół Muzeum w Słowiańsku oraz lokalnej organizacji społecznej „Rozwój
Inicjatyw”. W takie działania mocno zaangażowały się również
władze Słowiańska na czele z burmistrzem Vadimem Lyahem.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej burmistrzowie
Słowiańska i Opoczna zgodnie podkreślili, że łączące obydwa
miasta więzi historyczne i gospodarcze są solidną podstawą
do nawiązania szerszej współpracy na wielu płaszczyznach,
w tym także turystycznej. Dyrektor opoczyńskiego Muzeum
Adam Grabowski zapewnił o pełnej współpracy placówek muzealnych – opoczyńskiej i słowiańskiej, w zakresie pozyskiwania
i wymiany informacji o historii przemysłu ceramicznego. Pierwsze, nieśmiałe kontakty Słowiańska z Opocznem zostały zapoczątkowane już kilkanaście lat temu. Ukraińcy mieli wówczas

W sobotę 19 maja już po raz kolejny Muzeum Regionalne
w Opocznie przygotowało nocne atrakcje w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Jak co roku nie zawiedli nasi goście, których
w ciągu kilku nocnych godzin pojawiło się grubo ponad tysiąc.
Muzeum można było zwiedzać już od godziny 17:00. Godzinę później otwarta została najnowsza wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, zatytułowana „Skrzydlata Afryka”. Ekspozycja przyciąga mnóstwem
interesujących okazów ptaków, ale też i innych zwierząt zamieszkujących czarny kontynent.
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O godzinie 20:00 miało miejsce otwarcie kolejnej wystawy
czasowej „Rzeźby Wojciecha Grzędowskiego z Petrykóz”, która
prezentuje dorobek artystyczny lokalnego rzeźbiarza.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja historycznej broni i ekwipunku wojskowego. Była to jedyna okazja w ciągu roku, kiedy eksponaty na co dzień przechowywane
w muzealnych gablotach lub magazynie, traﬁły do rąk naszych
odwiedzających. Każdy egzemplarz można było osobiście obejrzeć, sprawdzić i przetestować, poznać historię jego konstrukcji
a niekiedy i wojenny szlak bojowy oraz historię pozyskania do
zbiorów opoczyńskiego Muzeum.

Badania pozwoliły na potwierdzenie jego szerokości, która
wynosi 2,5 m oraz techniki budowy z wykorzystaniem kamienia
wapiennego łączonego na zaprawę wapienną. Niestety zachowała się tylko jego pierwsza warstwa zalegająca obecnie na głębokości około 60 cm pod powierzchnią ulicy. Dzisiejsze odkrycie
ma szczególne znaczenie. Pozwala nam bowiem na jeszcze bardziej dokładną lokalizację przebiegu muru obronnego na terenie
średniowiecznego Opoczna.

Pozostałości opoczyńskiego muru obronnego udało się
również odsłonić podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie dziedzińca zamkowego Muzeum Regionalnego
w Opocznie, które prowadzone były wiosną i latem ubiegłego
roku. Mur obronny został zbudowany w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy to Opoczno uzyskało prawa miejskie.
Koneserzy sztuki mogli podziwiać także twórczość Marii Bunzel z Modrzewka na wystawie jej prac malarskich. Opoczyńskiej
Nocy Muzeów towarzyszył także kiermasz rękodzieła ludowego,
artystycznego, rzeźby i ikon, prezentacja działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie połączona ze sprzedażą
prac uczestników WTZ, kiermasz książki historycznej i najnowszych wydawnictw regionalnych a także projekcja ﬁlmów z cyklu
„Opoczno – miasto nieznane”.

PRZEŁOMOWE ODKRYCIE
ARCHEOLOGICZNE

Nadzory archeologiczne prowadzone na terenie tzw. „Starego Opoczna” w związku z budową sieci ciepłowniczej przyniosły
rewelacyjne odkrycie. W ciągu ulicy Kościelnej udało się natraﬁć
w lipcu na pozostałości średniowiecznego, obronnego muru
miejskiego!

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
W. Szary

Zimno

W przezroczystej supermasie
dziur czarnych blasku
Sens istnienia materii i ducha
spełniony
Domknięty w zakrzywionych
przestrzeni i czasie
Nierozłączny nadzieją
błąka się
w niebycie
***
To nie sen
To śmierć
milczenie młodości oddechów gorących
To śmierć
Sen wędrujący
ścieżkami utęsknionych pragnień
Sen ze Śmiercią
brat z siostrą
w zimną noc ubrani
Są tuż
W nieustannych
próbach zmartwychwstania

22

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

KOLEJNE MILIONY
dla Powiatu Przysuskiego!!!
12 czerwca Wojewoda Mazowiecki poinformował, że 34 inwestycje w województwie
mazowieckim na łączną
kwotę 47,8 mln zł dotacji znalazły się na liście
podstawowej wniosków
zakwaliﬁkowanych w naborze o doﬁnansowanie
w ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Wsparcie otrzymały 32
gminy i jedynie dwa
powiaty , a wśród nich
Powiat Przysuski, który
otrzymał najwyższą spośród wszystkich podmiotów dotację w kwocie 5 milionów złotych.
Dotacja pokryje remonty i przebudowę dróg powiatowych na
odcinkach:
1.

Remont drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto nad Pilicą
– Ulów od km 5+701 do km 7+120
1. Remont drogi powiatowej nr 3313W gr. woj. – Zychorzyn –
Rusinów – dr. Nr 727 od km 13+940 do km 15+190
2. Remont drogi powiatowej nr 3313W gr. woj. – Zychorzyn –
Rusinów – dr. Nr 727 od km 0+000 do km 1+550
3. Remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród – Hucisko –
gr. woj. od km 0+006 do km 0+656
4. Remont drogi powiatowej nr 3340W Długa Brzezina – Bryzgów - Stefanków od km 6+294 do km 6+866
5. Remont drogi powiatowej nr 3339W Kochanów – Smagów Krzcięcin od km 4+487 do km 4+687
6. Remont drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica - Smagów –
Pawłów od km 10+097 do km 10+787
7. Remont drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica - Smagów –
Pawłów od km 4+650 do km 6+005
8. Remont drogi powiatowej Nr 3304W Sokolniki Mokre – Politów - Radestów od km 0+028 do km 1+119
9. Remont drogi powiatowej nr 3329W Potworów – Jamki –
Skrzyńsko od km 9+965 do km 10+810
10. Remont drogi powiatowej nr 3329W Potworów – Jamki –
Skrzyńsko od km 7+382 do km 9+965
11. Remont drogi powiatowej nr 3330 Sady – Jamki od km
0+003 do km 1+323
12. Remont drogi powiatowej nr 3312 Potworów – Rdzuchów
Kol. – Bąków – Przystałowice Małe od km 8+237 do km
10+437
Łączna długość przebudowanych lub wyremontowanych
dróg powiatowych to 15,725 kilometrów. Wyremontowanie/
przebudowanie trzynastu odcinków dróg powiatowych wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko dzięki
wykonaniu nowych nawierzchni, ale także dzięki wyznaczeniu
dwóch przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństw, remontowi 7 skrzyżowań, wprowadzeniu nowej
organizacji ruchu oraz wykonaniu oznakowania pionowego.
-To bardzo ważna informacja dla mieszkańców powiatu przysuskiego, ponieważ dzięki konsekwencji i bardzo dobrze przygotowanej dokumentacji konkursowej otrzymaliśmy najwyższą
w skali województwa mazowieckiego dotację do budowy dróg.
5 mln złotych na inwestycje, które będziemy realizować już
w trzecim kwartale 2018 r. oznacza kolejne kilometry wygodnych
i bezpiecznych dróg w naszym powiecie, co jest dla mnie i całego
Zarządu Powiatu źródłem ogromnej satysfakcji – mówi Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz.

POWIAT PRZYSUSKI

4,5 MLN ZŁOTYCH

dla Powiatu Przysuskiego na projekt

„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”
Powiat Przysuski otrzymał doﬁnansowanie na kwotę
4.498.756,10 złotych na projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy
udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to około
120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020.
W projekcie weźmie udział 610 uczniów z placówek Powiatu
Przysuskiego:
1) Technikum z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła w Przysusze,
2)Technikum z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze,
3) Szkoła branżowa I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze,
4) Branżowa szkoła I stopnia z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa,
5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących się specjalistyczną edukacją oraz przedsiębiorców szukających wykwaliﬁkowanych pracowników. Zyskają szkoły, uczniowie,
ale i nauczyciele. Uczniowie będą mogli liczyć na staże i praktyki zawodowe ale także kursy specjalistyczne oraz doradztwo
edukacyjno-zawodowe. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na
rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi
kwaliﬁkacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców.
Program innowacji pedagogicznej będzie opracowany dla
każdej ze szkół. Uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci obecne procesy
nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym
uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Zwiększy też szanse
absolwentów tych szkół na rynku pracy. W ramach wdrażania
innowacji pedagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. Zmiany przejdą te już istniejące. W pracowniach
zawodowych pojawi się nowy sprzęt. W ramach projektu staże,
szkolenia i inne formy wsparcia przeprowadzi Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji
do 31 marca 2023 r.
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33 KLASTRY
ENERGII W PILOTAŻU

NADANIE IMIENIA
JANA PAWŁA II

POWIAT PRZYSUSKI WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ODRZYWOLE

8 maja 2018r. – dzień odpustu Patrona Paraﬁi św. Stanisława
zapisze się w dziejach Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, społeczności paraﬁalnej i lokalnej jako jeden z najważniejszych, bowiem tego dnia odbyła się długo oczekiwana uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przygotowania do
tej historycznej chwili trwały kilka miesięcy. Propozycja zmiany
patrona szkoły z im. Bohaterów Westerplatte na imię Jana Pawła
II – patrona likwidowanego gimnazjum, spotkała się z akceptacją
społeczności szkolnej, władz świeckich i kościelnych. Stosowną
uchwałę o nadaniu imienia podjęła Rada Gminy w Odrzywole.
Obchody uroczystości rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną
przez Jego Ekscelencje bp. Adama Odzimka w kościele św. Jadwigi w Odrzywole, na której został poświęcony sztandar ufundowany przez ks. kanonika Adama Łukiewicza, proboszcza naszej
paraﬁi.

33 ze 115 zgłoszonych pomysłów na klastry energii dostały od
Ministerstwa energii certyﬁkaty pilotażowego klastra. energetyka
rozproszona jest bardzo ważna, chcemy ją rozwijać tam, gdzie to
możliwe - mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski.
ME ogłosiło wyniki pierwszego konkursu na certyﬁkat
pilotażowego klastra energii, który potwierdza, że daną
inicjatywę w pełni można uznać za klaster. Jak przypominał były
wiceminister energii, dziś doradca ministra Andrzej Piotrowski,
podłożem koncepcji klastrów energii było spojrzenie na lokalne
możliwości bilansowania produkcji i konsumpcji energii. Małe
lokalne źródła o różnych charakterystykach mogą się uzupełniać,
można spróbować stworzyć otoczenie, w którym lokalnie,
w dość znacznej mierze można odpowiadać na zapotrzebowanie
– dodał. „Rolą klastrów pilotażowych jest dostarczenie
odpowiedniego modelu, wizji. Wiemy, że nie wszystko się uda.
Ale nawet z tych porażek trzeba wyciągać pozytywne wnioski”
- wyjaśniał Piotrowski, dodając, że „cały czas musimy szukać
nowych koncepcji”. Jak zaznaczył, nauka z pilotażu będzie
podwaliną do kreowania polityki taryfowej, czyli m.in. sposobu
wynagradzania klastrów za udział w bilansowaniu całego
systemu energetycznego. Minister energii Krzysztof Tchórzewski
ocenił z kolei, że pomysłem na klastry możemy się chwalić nie
tylko w Polsce. „Ciągle jesteśmy postrzegani jako społeczeństwo,
które nie interesuje się zbyt energetyką odnawialną, nie jest zbyt
zaangażowane w walkę ze smogiem”. „Państwo potwierdzacie,
że to nieprawda, że tam gdzie możemy idziemy w kierunku
redukcji emisji i produkcji energii w nowoczesny sposób” - mówił
do uczestników konkursu, zachęcając jednocześnie tych, którzy
na razie nie dostaną certyﬁkatu, do dalszych starań. Przyznanie
nam certyﬁkatu to spore wyróżnienie dla powiatu przysuskiego.
Jesteśmy wspólnie na początku drogi do budowy unikatowych
rozwiązań w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w energię, jak
również zmiany struktury wykorzystywanych na nasze potrzeby
źródeł energii. Jaki będzie koniec tej drogi okaże się po przyjęciu
i wdrożeniu konkretnych rozwiązań, które zależeć będą od polityki
państwa, naszych możliwości oraz preferencji wyrażanych przez
mieszkańców powiatu. Jednego jestem pewien. Ten dobry
początek już za nami. Przed nami praca w niełatwej drodze do
celu – mówi starosta Marian Niemirski.

Główna część oﬁcjalnej uroczystości miała miejsce na Hali
Sportowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klas
III gimnazjum, polskim tańcem narodowym -polonezem wprowadzili wszystkich w klimat uroczystości. Dyrektor Anna Zbrowska
powitała przybyłych gości. Pośród nich znalazły się władze samorządowe, powiatowe i oświatowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji. W szkole powstało
miejsce pamięci patrona szkoły, gdzie zamieszczone jest popiersie Jana Pawła II, sztandar szkoły oraz słowa patrona „Pierwszą
rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi też czuć
się bezpieczne, wiedzieć co może, a czego mu nie wolno robić”. Ważnym akcentem uroczystości było poświęcenie przez
ks. biskupa całej szkoły po odbytym remoncie i termomodernizacji. Ks. biskup poświęcił też miejsce pamięci o Patronie – Janie
Pawle II.

Jarosław Bednarski
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys wraz z Wiceprzewodniczącymi przekazali sztandar na ręce Dyrektora Szkoły.
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja Sztandaru oraz
uroczyste ślubowanie przedstawicieli uczniów z poszczególnych
klas.
Dyrektor Szkoły ogłosiła dzień 16 października Dniem Patrona Szkoły. Gratulacje dla społeczności szkolnej złożyli Wójt Gminy Marian Kmieciak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
Andrzej Szewczyk i Starosta przysuski Marian Niemirski. Całą
uroczystości uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „O tym co
w życiu ważne”, zaprezentowany przez uczniów szkoły, a przygotowany przez polonistki p. Bernadetę Gajdę i p. Małgorzatę
Galant oraz muzyka p. Krzysztofa Porębskiego. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Papież Jan Paweł II
– dar polski dla świata” oraz prace konkursowe uczniów szkoły
„Jan Paweł II w oczach dzieci”, a także otrzymać pamiątkowe
kalendarze przygotowane specjalnie na tę okoliczność.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

przy Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z dotacją Ministerstw Sportu
i Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki 6 czerwca ogłosiło wyniki
pierwszej edycji naboru dotyczącego otwartych stref aktywności
„OSA 2018”. Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł. Wśród dotowanych projektów znalazł się projekt Powiatu Przysuskiego pn.
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Powiatowym Centrum
Sportu i Rekreacji w Przysusze”. Projekt obejmuje wariant podstawowy - siłownia plenerowa 6 różnych urządzeń oraz strefę relaksu - 4 ławki i stół do szachów. Dotacja z MSiT wyniesie 24 900
zł. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być ogólnodostępnymi
plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku.

DZIEŃ STRAŻAKA
W dniu 19 maja br. na terenie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze odbyły się Powiatowe
Obchody z okazji „Dnia Strażaka” połączone z poświęceniem
ﬁgury św. Floriana oraz z piknikiem strażackim. Uroczystość
rozpoczęła się od mszy św. w kościele paraﬁalnym pw. św.
Jana Nepomucena w Przysusze. Po mszy św. odbył się
uroczysty apel, który rozpoczął się od złożenia meldunku
przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej kpt. Radosławowi Kozickiemu.
Następnie zaproszonych gości, strażaków i inne przybyłe osoby
powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół, który dziękował strażakom
Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych za
zaangażowanie i włożony wysiłek w ratowanie mienia, zdrowia
i życia poszkodowanych. Słowa uznania skierował również do
Pana Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego za rozumienie
potrzeb Państwowej Straży Pożarnej oraz wymierną pomoc
w ich zaspokajaniu. Władzom samorządowym gmin powiatu
przysuskiego złożył podziękowanie za wspieranie działalności
ochotniczych straży pożarnych i działania na rzecz szeroko
rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Podczas uroczystości odznaczeni zostali:
Medal Srebrny za Długoletnia Służbę
Artur Kucharski
Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Smagowski Grzegorz
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa
mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Mają sprzyjać integracji
społecznej i być skierowane
do różnych grup wiekowych.
Aż 78 proc. pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich”
- podkreślił minister sportu
Witold Bańka.
Marta Zbrowska

Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Jacek Włodarczyk
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Robert Kłusek
Awanse na wyższe stopnie służbowe:
Aspiranta
mł.asp Marcin Kowalski
Starszego ogniomistrza
ogn. Bałtowski Paweł
Ogniomistrza
mł.ogn. Kraszewski Jacek
mł.ogn. Modrzecki Piotr
mł.ogn. Molik Marcin
Młodszego ogniomistrza
st.sekc. Oracz Piotr
st.sekc. Pomykała Karol
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał
brygadier Leszek Suski, dyplomem za wzorową służbę nagrodził
st. ogn. Janusza Młodawskiego.
Tegoroczne powiatowe obchody dnia strażaka miały
szczególny charakter z uwagi na obchodzoną 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Strażacy powiatu
przysuskiego składając hołd osobom poległym, walczącym
o niepodległość, podjęli wspólną decyzję o postawieniu ﬁgury
św. Floriana oraz umieszczeniu tablicy okolicznościowej
związanej z rocznicą. Poświęcenia ﬁgury dokonał kapelan
powiatowy strażaków ks. kan. Stanisław Traczyński i ks. Leszek
Sokół. Figurę Św. Floriana przekazał Starosta Przysuski Marian
Niemirski, a ściankę i cokół wybudowali sami strażacy.
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Ponadto po oﬁcjalnych uroczystościach, na placu komendy
odbył się piknik strażacki z licznymi atrakcjami dla dzieci. m.in.
zabawy
na
pompowanym
placu
zabaw,
ściankach
wspinaczkowych, torze przeszkód z możliwością podawania
wody do celu, wspinaczce po skrzynkach, przejażdżka pojazdem
pożarniczym dla dzieci. Podczas pikniku licznie przybyłe dzieci z
rodzicami miały możliwość zapoznać się z pracą strażaków,
obejrzeć pojazdy pożarnicze zabytkowe oraz obecnie używane
w straży pożarnej oraz poczęstować się strażacką grochówką.

W uroczystości wzięli udział m. in.:
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Dariusz Bąk,
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej
Kosztowniak
- przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Radosław Kozicki
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Warszawie druh Zbigniew Gołąbek
- Starosta Powiatu Przysuskiego Pan Marian Niemirski
- V-ce Starosta Powiatu Przysuskiego Pan Tomasz
Matlakiewicz
- Członek Zarządu Powiatu Przysuskiego Pan Jan Gawryś
- kapelan strażaków powiatu przysuskiego ks. kanonik
Stanisław Traczyński,
- kapelan strażaków powiatu opoczyńskiego ks. Leszek Sokół
- Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Wochniak
wraz z radnymi powiatowymi
- V-ce Burmistrz Gminy i Miasta w Przysusze Pan Adam
Pałgan
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- Wójt Gminy Borkowice Pan Robert Fidos
- Wójt Gminy Gielniów Pan Władysław Czarnecki
- Wójt Gminy Klwów Pan Piotr Papis
- Wójt Gminy Potworów Pan Marek Klimek
- Wójt Gminy Rusinów Pan Krzysztof Urbańczyk
- Wójt Gminy Wieniawa Pana Krzysztof Sobczak
- Komendant Powiatowy Policji w Przysusze inspektor Adam
Czyżewski

- Nadleśniczy Nadleśnictwa w Przysusze Pan Czesław
Korycki
- Kierownik Biura Terenowego KRUS w Przysusze Pani
Halina Ziemniak
- Sekretarz Powiatu Przysuskiego Pani Elżbieta Nielipińska
- Kierownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Przysusze Pani Marta Zbrowska
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze Pan
Jan Kwaśniewski
- Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
Pan Waldemar Kwiatkowski
- po. Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st.bryg.
Sławomir Podsiadły
- Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach st.kpt. Kamil
Bieńkowski
- po. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze
Pani Halina Wilk
- przedstawiciel Zakładu Hortex w Skrzyńsku Pan Jan Sionek
- współwłaściciel ﬁrmy WIS Group Opoczno Pan Krzysztof
Wołynkiewicz
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- właściciel ﬁrmy Akston Gielniów Pan Krzysztof Król
- sopranistka Pani Katarzyna Bochyńska-Wojdył, (która
swoim śpiewem uświetniła nam mszę świętą)
- Orkiestra „VOX CORDIUM”, która towarzyszyła nam
podczas przemarszu, i apelu
- strażacy emeryci PSP na czele z byłymi komendantami
tutejszej komendy st.bryg. w stanie spoczynku Władysławem
Piątkowskim i st.kpt. w stanie spoczynku Ryszardem
Lewandowskim
- Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP w Przysusze dh Józef Pomykała

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
w Przysusze dh Szymon Niemirski
- Poczty sztandarowe: KP PSP w Przysusze, Zarządu
Oddziału Powiatowego OSP w Przysusze oraz reprezentujące
poszczególne jednostki OSP
- Prezesi Zarządów Gminnych i Komendanci Gminnych OSP
z terenu powiatu przysuskiego, strażacy PSP, OSP, pracownicy
cywilni z rodzinami
- mieszkańcy powiatu przysuskiego, sympatycy straży pożarnej oraz przedstawiciele mediów..

PROJEKT EDUKACYJNY

wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki, języka angielskiego,
informatyki, biologii i geograﬁi jak również zajęcia specjalistyczne
z psychologiem rozwijające kompetencje i postawy niezbędne na
rynku pracy. Każdy uczeń biorący udział w projekcie uczestniczył
w szkoleniu z komunikacji interpersonalnej, kontroli emocji,
odporności na stres, umiejętności pracy w grupie i zarządzania
czasem. Ponadto szkoła wzbogaciła się w różnorodne
pomoce dydaktyczne. Dotychczas zakupione zostało między
innymi 11 tablic interaktywnych z rzutnikami i komputerami do
pracowni matematycznych, językowych, ﬁzycznej, biologicznej,
geograﬁcznej, komputery osobiste i tablety dla uczniów, zestawy
ﬁlmów edukacyjnych.

„Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze inwestujesz w swoją przyszłość” to realizowany
od początku roku szkolnego 2017/2018 projekt doﬁnansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, współﬁnansowany ze środków
EFS, X Osi priorytetowej dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Wartość projektu wynosi
1 148 664,00 PLN, z czego wkład własny 104 400,00PLN. Celem
głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i efektywności
kształcenia kompetencji kluczowych oraz poszerzenia
umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 550 uczniów
ZS nr 2 im. L. Skowyry, a także wzbogacenie bazy dydaktycznej
szkoły. W ramach projektu realizowane są zadania poszerzające

Szczególnym powodzeniem wśród uczniów cieszą się
wycieczki edukacyjne, podczas których młodzież zwiedza
ciekawe atrakcje turystyczne, ale także uczestniczy w zajęciach
na uczelniach wyższych. W tym roku szkolnym zorganizowane
zostały wycieczki jednodniowe do Warszawy dla uczniów klas
IV technikum, którzy między innymi uczestniczyli w zajęciach
w Wojskowej Akademii Technicznej i Szkole Głównej Handlowej.
Natomiast uczniowie klas II i III technikum wzięli udział
w trzydniowej wycieczce do Krakowa -Wieliczki, podczas której
oczywiście zwiedzili najciekawsze zabytki Krakowa, kopalnię soli
w Wieliczce oraz uczestniczyli w zajęciach na Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie. W dniach 21 -23 maja uczniowie klas II
i III technikum i zsz zwiedzili Toruń, Gdańsk, Gdynię i Sopot.
Jak widać, realizacja projektu stwarza młodzieży szansę nie
tylko poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów
szkolnych,
kształcenia
z
wykorzystaniem
technologii
informacyjnych, ale także zapoznania się ze specyﬁką zajęć na
uczelniach wyższych oraz zwiedzania najciekawszych miejsc
w Polsce. Projekt „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. L.
Skowyry w Przysusze, inwestujesz w swoją przyszłość” będzie
realizowany jeszcze dwa lata, do roku 2020.
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70 LAT BIBLIOTEKI
w Odrzywole
Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole uczczono uroczystym spotkaniem władz gminy, bibliotekarzy
z powiatu przysuskiego, uczniów i nauczycieli, czytelników oraz
gości.

Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Odrzywole przygotowali uroczystą akademię, na
której nie zabrakło patriotycznego akcentu. Nie zabrakło recytacji wierszy i piosenek, a przy dźwiękach cymbałów wg muzyki
Kilara uczniowie odczytali fragment 12 księgi „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza „koncert Jankiela” zakończony tańcem narodowym – polonezem.
Uroczystości towarzyszyła wystawa wydawnictw regionalnych związanych także z Ziemią Odrzywolską.
Na zakończenie uroczystości uczestników częstowano tortem, ciastem i kawą.

DYKTANDO
O TYTUŁ POWIATOWEGO
MISTRZA ORTOGRAFII 2018

W dniu 10 maja 2018 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Przysusze odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
o tytuł Powiatowego Mistrza Ortograﬁi 2018 oraz wręczenie
nagród.

Na uroczystość przybyli goście, wśród których byli Starosta
Przysuski Marian Niemirski oraz Dyrektor Radia Plus ks. Jacek
Wieczorek.
Życzenia z okazji Jubileuszu, jak i z okazji 25-lecia kierowania
placówką, w imieniu władz gminy złożył na ręce Pani Dyrektor
Wójt Gminy Marian Kmieciak. Przypomniał, że Biblioteka pełni
także rolę domu kultury współorganizując koncerty, festiwale
i dożynki gminne. Pani Dyrektor pełni także rolę kierownika zespołu ludowego Znad Drzewiczki. Placówka zatrudnia tylko Dyrektora i księgową na część etatu. Na wyposażeniu posiada kilka
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i gier edukacyjnych. W zasobach Biblioteki jest prawie 13 tys. woluminów.
Placówka działa od 1948 roku i już kilka razy zmieniała siedzibę. Od 2001 roku mieści się w budynku Urzędu Gminy.
Krótką historię Biblioteki przedstawiła Bogumiła Stępień –
dyrektor biblioteki, która pracuje w placówce 25 lat.
Pisarz, regionalista Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki wygłosił
referat „Biblioteka świątynią kultury”, w którym powiedział: „Na
przestrzeni 70 lat biblioteka odrzywolska przechodziła różne
przeobrażenia, pozostając zawsze miejscem magicznym. Obecnie – ze względu na działalność, stanowiącą konglomerat tradycji i nowych trendów – jest instytucją kultury już z prawdziwego
zdarzenia”.
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Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście –
bibliotekarze z terenu powiatu, którzy przeprowadzali
eliminacje do konkursu w swoich gminach, dzieci i młodzież
a przede wszystkim laureaci dyktanda. Starostwo Powiatowe
w Przysusze reprezentowała pani kierownik Wydziału Promocji
i Kultury Marta Zbrowska. Wśród gości byli także poeci z Koła
Literackiego Ozimina, które działa w Bibliotece. Uroczystość
rozpoczęła powitaniem wszystkich zgromadzonych pani
dyrektor Biblioteki Anna Seta, która następnie odczytała protokół
z przeprowadzonego konkursu i wspólnie z panią Martą Zbrowską
wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom z poszczególnych grup
wiekowych. Zakończenie konkursu odbyło się w obchodzonym
corocznie Tygodniu Bibliotek i po Dniu Bibliotekarza, który
przypada 8 maja. Z tej okazji pani Marta Zbrowska złożyła
serdeczne życzenia wszystkim bibliotekarzom z naszego
powiatu oraz wręczyła upominki. W dyktandzie wzięło udział 94
uczestników ze wszystkich typów szkół powiatu przysuskiego
oraz osoby dorosłe. Prace uczestników dyktanda oceniła komisja
konkursowa w składzie: Danuta Ewa Skalska – przewodnicząca,
Agnieszka Gizińska – członek, Beata Kamińska – członek.
Komisja wyłoniła laureatów: W kategorii dzieci młodsze / kl. II III szkoły podstawowej Powiatowym Mistrzem Ortograﬁi został:
Maciej Pluta uczeń Szkoły Podstawowej w Rozwadach.
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Pan Krzysztof Wochniak – Przewodniczący Rady Powiatu
Przysuskiego, wieloletni organizator konkursów recytatorskich.
Zgodnie z regulaminem oceniano: dobór i rozumienie tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością, dykcję i opanowanie tekstu.
Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

Tytuł Wicemistrza zdobyli : Daria Karpińska uczennica Szkoły
Podstawowej w Bielinach, oraz Tomasz Stępień uczeń Szkoły
Podstawowej w Potworowie. Trzecie miejsce zajęła: Lena Małek
uczennica Szkoły Podstawowej w Potworowie. W kategorii
dzieci starsze / kl. IV – VI szkoły podstawowej. Powiatowym
Mistrzem Ortograﬁi została: Magdalena Gapys uczennica Szkoły
Podstawowej w Odrzywole. Tytuł Wicemistrza zdobyli: Amelia
Szymańska uczennica Szkoły Podstawowej w Gielniowie, Blanka
Rejmer uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze, Karol
Wójcik uczeń Szkoły Podstawowej w Klwowie. Trzecie miejsce
zajęła: Julia Kośla uczennica Szkoły Podstawowej w Klwowie.
W kategorii młodzieżowej / kl. VII oraz kl. II - III gimnazjum
Powiatowym Mistrzem Ortograﬁi została: Anna Wierzbicka
uczennica z Gielniowa. Tytuł Wicemistrza zdobyła: Magdalena
Sompolska uczennica Gimnazjum w Przysusze. Trzecie miejsce
zajął: Dawid Wasilewski uczeń Szkoły Podstawowej w Rusinowie.
W kategorii młodzież, dorośli / kl. I – III liceum, osoby pełnoletnie
Powiatowym Mistrzem Ortograﬁi został: Jakub Korycki uczeń
Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze. Tytuł Wicemistrza zdobył: Kamil
Lebiecki uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze. Trzecie miejsce
zajął: Krystian Ulawski uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze.

Konkurs wygrała Justyna Kłodowska (MOW Rusinów Konecki), której interpretacja wiersza Władysława Bełzy „Do Polskiego Chłopięcia” wywarła na słuchaczach bardzo duże wrażenie. Dominika Szozda (MOW Rusinów Konecki) z wierszem
„Pieśń o domu” Marii Konopnickiej otrzymała II nagrodę. I jedyny męski głos – Sebastian Rakowski (MOW Ossa) z wierszem
Karola Wojtyły „Do sosny polskiej” zajął III miejsce. Wyróżnienie
dostała Irena Kolompar (MOW Gożdzików) za recytację wiersza
„Polska” Antoniego Słonimskiego. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i książkami. Specjalne
podziękowanie organizatorzy przygotowali dla opiekunów i jury.
Laureatom gratulujemy osiągniętego sukcesu, zaś pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w przedsięwzięciu, zachęcając ich do dalszego rozwijania umiejętności recytatorskich.
Opracowała Angela Bucka

NOWE MUZEALNE
WYDAWNICTWO:

100 lecie niepodległości.
Przysucha 1918-2018 autorstwa
„KU NIEPODLEGŁEJ”
– KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej
„Polak jestem,
od przodków wolną wziąłem duszę, myślę,
gadam i czuję jak chcę, nie jak muszę”.
Generał Jakub Jasiński

Album jest próbą zaprezentowania Przysuchy i jej
mieszkańców w aspekcie przemian społecznych, kulturalnych
i gospodarczych. Pokazuje wkład poszczególnych środowisk
w rozwój miasteczka.

W dniu 29 maja 2018r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Ku Niepodległej” zorganizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim. Mając na uwadze Rozporządzenie MEN, które
bieżący rok szkolny ogłosiło Rokiem dla Niepodległej, tematem
przewodnim konkursu było uczczenie 100-lecia niepodległości
Polski. Z poezją opiewającą piękno naszej ojczyzny i bohaterstwo narodu polskiego zmierzyło się 8 przedstawicieli z placówek
resocjalizacyjnych powiatu przysuskiego.
Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem konkursu
trzymały pieczę panie Angela Bucka, Milena Jóżwik-Kłak oraz
Magdalena Stępień. Jurorami konkursu byli: Pani Danuta Skalska – polonistka, pisarka, poetka, Pani Luiza Kozłowska – Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Przysusze,
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Przybliża dokonania organizacji, stowarzyszeń w budowanie
lokalnej tożsamości, dbałości o rozwój kultury i sztuki w trudnej
powojennej rzeczywistości. Zaprezentowano w nim różnorodne
wizerunki miasta, zmieniające się na przestrzeni stulecia.
Dzięki sztuce fotograﬁi została ocalona zabytkowa architektura
przedwojennej Przysuchy – ciekawe ujęcia kościoła, dworu,
synagogi, głównych ulic, placów. W zbiorach mieszkańców
zachowały się zdjęcia przysuszan na tle miejscowej architektury,
podczas ważnych uroczystości kościelnych, szkolnych,
związkowo-zawodowych. Fotograﬁa dokumentuje ich pasje,
słabości, zabawy i codzienne „sprawy”.
W wydawnictwie zaprezentowano ponadto historię rodu
Dembińskich, dzieje społeczności żydowskiej w osadzie, wkład
rzemiosła i przemysłu w rozwój miejscowości, szkolnictwo,
święta religijne, organizacje społeczne, kościelne i kulturalne,
udział mieszkańców w obchodach 1 Maja oraz kadry
z zacisza domowego, sposoby spędzania wolnego czasu przez
przysuszan.
Album można nabyć w Kasie Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze. Objętość: 130 stron, kreda, oprawa twarda. Cena:
37 zł

MATKA BOŻA
STAROSKRZYŃSKA

OD DUNINA DO RYCERZY

PROMOCJA PŁYTY
pt. ,,WIENIAWO TY MOJA…”
W czwartek 12 kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wieniawie odbyła się promocja płyty pt. ,,Wieniawo Ty Moja…”.
Płyta zawiera nagrania Kapeli Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia,
Jana Wochniaka z Wieniawy, Zespołu Folklorystycznego
Wieniawa oraz solistek z Zespołu.
Celem nagrania było zachowanie tradycji gwary ludowej
poprzez muzykę i śpiew. Dzięki staraniom artystów, kultura
naszych ojców i dziadów wciąż żyje, a jej echa docierają zarówno
do najodleglejszych zakątków kraju.
Płyta została wydana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Wieniawie przy wsparciu ﬁnansowym sponsorów: Firmy
,,JAKBET” Mariusz Jakubczyk z Wieniawy, Firmy ,, DRÓG BUD
BIS” Zbigniew Jakubczyk z Wieniawy, Pawilon Handlowy Marek
Adamczyk z Wieniawy.
Na promocję przybyli członkowie Kapel, „Zespołu, Sponsorzy
oraz miłośnicy folkloru.
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/Cudowny obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej- foto Sanktuarium/
Skrzyńsko- miejscowość w powiecie przysuskim należy do
jednych z najstarszych miejsc kultu Matki Bożej. Pierwsze wspomnienia i wzmianki o otrzymywanych od Matki Bożej łaskach
znane są już z XII wieku. Bardzo ważną osobą związaną z sanktuarium jest Piotr Włostowic zwany Duninem był właścicielem
znacznych majątków na Śląsku i w Małopolsce oraz na południowym Mazowszu, w tym kasztelanii skrzyńskiej. Współpracował on z królem Bolesławem Krzywoustym. Dunin przysłużył
się Kościołowi w Polsce na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z
nich jest płaszczyzna moralna. Bronił zasad życia chrześcijańskiego, za co został okrutnie okaleczony i ośmieszony. Obcięto
mu język i oślepiono. Była to cena za ochronę zasad chrześcijańskich w ówczesnej Polsce. Drugą płaszczyzną, na której Piotr
Włostowic przysłużył się polskiemu Kościołowi było ufundowanie
przez niego na terenie całego kraju 77 kościołów. Jednym z nich
była świątynia w Skrzyńsku, wybudowana w 1132 roku. Obecny
kościół został ufundowany przez Karola Szydłowieckiego i był
jego wielkim darem dla Matki Bożej i tutejszych mieszkańców.
Według przekazów Piotr Włostowic, po tym jak został brutalnie ukarany i okaleczony, modlił się przed obrazem Matki Bożej,
prosząc o łaskę uzdrowienia. Ta gorliwa modlitwa i zawierzenie
się Matce Bożej sprawiło, że został cudownie uzdrowiony. Ludzie
powszechnie nazywali go „oczkiem Najświętszej Maryi Panny”,
bowiem odzyskał wzrok i dar mowy. Po cudownym uzdrowieniu
Włostowica zrodził się kult Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Piotr nie
był on osobą prywatną lecz bardzo znaną i dlatego dość szybko
rozniosła się wieść o otrzymanej przez niego łasce. Cudowny
Obraz Dunin przekazał, jako wyraz wdzięczności za otrzymaną
łaskę uzdrowienia do tutejszego kościoła. Miało miejsce w 1148
roku. Niestety, nie przetrwały dokumenty, które poświadczyłyby
o tym wydarzeniu. Historię Dunina opisuje m.in. Jan Długosz.
Kult Matki Bożej w Skrzyńsku trwa praktycznie równolegle z powstaniem państwa polskiego. Był to początek polskości i Kościoła polskiego.
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Największy rozwój kultu odnotowano w wieku XVI i w kolejnych aż do teraz. O wielkiej miłości, jaką darzona jest nasza Matka świadczą dwa zjawiska. Są to: przybywający do Niej pielgrzymi oraz liczne wota dziękczynne pozostawiane Maryi.

należności do Niej. Potwierdziliśmy autentyczność kultu i tego,
że Matka Boża obdarowywała i wciąż obdarza wiernych licznymi
łaskami. Po koronacji zauważyliśmy dodatkowe ożywienie kultu
Matki Bożej w staroskrzyńskim wizerunku. Matka Boża wysłu-

Pozostały zapiski, z których wynika, że w dniu odpustu
w Skrzyńsku, czyli w święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, przybywało jednorazowo do Matki Bożej 30 tys. pątników. Zdecydowaną większość stanowili uczestnicy pieszych
pielgrzymek, a kiedy przybywali do Skrzyńska, to byli z radością goszczeni przez tutejszych mieszkańców. Kult Matki Bożej Staroskrzyńskiej nieco osłabł w czasach komunistycznych,
choć także przez ten ciężki czas, wielu Polaków przybywało do
Maryi. Owszem. Jest to wyjątek być może na skalę światową.
Matka Boża Staroskrzyńska otrzymała jako wotum... orkiestrę.
To bardzo specyﬁczny i zarazem niezwykle wymowny dar. Orkiestrę ufundowała wdowa po Karolu Szydłowskim – Wiktoria Szydłowska, która była bardzo pobożną kobietą i zarazem gorliwą
czcicielką Matki Bożej Staroskrzyńskiej. W 1830 roku Wiktoria
Szydłowska powołała do życia fundację, której podstawą materialną było 80 hektarów dobrej ziemi. Były to grunty, którymi
zajmowali się członkowie orkiestry. Ziemia była ich podstawą
utrzymania. Szydłowska uwolniła użytkowników darowanej ziemi
od wszelkich podatków i czynszów. Otrzymali oni domy, budynki
gospodarcze, instrumenty. W zamian mieli jeden obowiązek –
musieli codziennie grać na chwałę Matki Bożej Staroskrzyńskiej.
Orkiestra grała do 1939 roku. Swą działalność zawiesiła na czas
okupacji, zaś wznowiła ją po 1945 roku. To niezwykłe wotum nie
przetrwało czasów komunistycznych. Kiedy była tzw. reforma
rolna, a w rzeczywistości grabież majątku kościelnego, władze
PRL upaństwowiły ziemię, odbierając ją dotychczasowym użytkownikom, co przyczyniło się do upadku orkiestry. Uroczystość
koronacji obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej miała miejsce dokładnie 6 września 1998 roku. Starania o koronację podjął m.in.
ks. Jan Wolski, po cudownym ocaleniu kościoła i zabudowań wsi
z pożaru w 1920 roku. Cały proces starań trwał długo. Ze skutecznym efektem doprowadził ks.bp. Edward Materski i ks.kan.
Andrzej Szewczyk- obecny kustosz Sanktuarium. Zgodę na koronację obrazu wydał 23 lutego 1998 roku Papież Jan Paweł II.
Był to wspaniały czas dla nas wszystkich. Do Skrzyńska przybyły
rzesze wiernych z całej Polski. Była to wielka manifestacja wiary
i miłości jaką darzona jest Matka Boża Staroskrzyńska. Świadczy o tym fakt, że w uroczystościach brało udział ponad 100 tys.
osób. Przewodniczył im Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.
Koronacja obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej była jednocześnie zwieńczeniem Jej kultu. Poprzez akt koronacji oddaliśmy
Matce Bożej należną cześć i daliśmy świadectwo miłości i przy-

chuje proszących o wsparcie i cuda.Niespełna trzy lata od koronacji obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej, w nocy 24/25 czerwca
2001r., doszło do bolesnej dla nas kradzieży. Włamywacze wtargnęli do sanktuarium skąd ukradli obraz Matki Bożej. Wydarzenie to wywołało ogromny szok i niedowierzanie wśród mieszkańców. Był dla nas bardzo bolesny i dramatyczny czas. Zrabowano
naszą Matkę Bożą, tak ukochaną i czczoną przez wszystkich.
Dzięki natychmiastowym działaniom policji po kilku dniach obraz
został odnaleziony w Warszawie. Wizerunek Matki Bożej Staroskrzyńskiej był nienaruszony. Skradziono korony i ramy obrazu.
Okoliczności kradzieży są bardzo tajemnicze i do dziś nie są do
końca wyjaśnione. Sami policjanci twierdzą, że ocalenie obrazu
Matki Bożej było niezwykłe. W asyście policji i księży biskupów
cudowny wizerunek powrócił z Warszawy do Skrzyńska. Matkę
Bożą witali wzruszeni wierni, których to dramatyczne wydarzenie
upewniło, że Maryja w staroskrzyńskim wizerunku nie pozwoliła,
by Jej czcigodny obraz został nam odebrany. Od tego wydarzenia Matka Boża Staroskrzyńska została obrana przez policjantów
jako ich patronka. Funkcjonariusze wielokrotnie twierdzili, że po
odnalezieniu obrazu kilka innych, trudnych i zawikłanych spraw
udało im się szybko rozwiązać. Każdego roku w rocznicę koronacji do Skrzyńska przybywają policjanci, by modlić się przed
cudownym obrazem Staroskrzyńskiej Pani.
Po tym dramatycznym i bolesnym dla nas wydarzeniu wiedzieliśmy, że Matka Boża musi być ponownie ukoronowana.
Uroczystość miała miejsce 1 września 2002 roku. Rekoronacji
obrazu dokonał ówczesny ordynariusz diecezji radomskiej, JE
ks. abp Zygmunt Zimowski. W dniu rekoronacji Matka otrzymała
tytuł Matki Piękniej Miłości.
Przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia przez JE ks. bp.
Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej, plenerowej
Polskiej Drogi Krzyżowej. Wszystko co polskie i chrześcijańskie
eksponujemy w swojej działalności. Postanowiliśmy połączyć
wartości chrześcijańskie wypływające z krzyża i Męki Pańskiej.
Są one źródłem, z jakiego czerpiemy i które zawsze będzie dla
nas aktualne. Połączyliśmy je z historią Polski, z jej bohaterami
i wydarzeniami, o których jako Naród nie możemy zapomnieć.
Stacje Drogi Krzyżowej są wykonane z kamienia. Przy każdej
umieszczone zostały, w formie napisów, najważniejsze wydarzenia z dziejów Ojczyzny. Wśród nich jest m.in. chrzest Polski,
zjazd Gnieźnieński, czy także najazd Tatarów na Polskę. Stacje te uświadamiają nam, że nasza polskość wynika z wartości
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chrześcijańskich i powinny być one dla nas zawsze fundamentem. W uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia 2017 roku przy
Sanktuarium powstało maryjne zrzeszenie 24 mężczyzn- Rycerze Maryi Staroskrzyńskiej. Rycerze kochają Matkę Bożą, są jej
sługami i strażnikami. Angażują się w życie Sanktuarium.
Uroczystość dwudziestolecia Koronacji Obrazu Matki Bożej
Staroskrzyńskiej zaplanowana jest na 8 września 2018 roku.
Zapraszamy.
Ks.kan. Andrzej Szewczyk
Mieczysław Szyszka

SZKOŁA,
DLA KTÓREJ WARTO
PRZEJECHAĆ PÓŁ POLSKI

KONFERENCJA
SŁUŻBY ZDROWIA

Ból i cierpienie – ognisko światła
i ciemności. Choroby cywilizacyjne”.

„

Kiedy Helena Spoczyńska zakładała w Lipinach szkołę,
chciała by miejscowi mieli tu miejsce nauki, a dziś do tej szkoły
położnej wśród lasów przyjeżdżają młodzi ludzie z całej Polski,
a nawet Ukrainy i jak sami mówią - warto jechać 500 kilometrów,
by tutaj się uczyć.

21. kwietnia na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
odbyła się już siódma ogólnopolska Konferencja Służby
Zdrowia „Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. Choroby
cywilizacyjne”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja
holistycznej koncepcji medycyny, obejmującą pomoc choremu
we wszystkich aspektach jego życia. Konferencję otworzyła,
dziekan powstającego Wydziału Medycznego CM UKSW, prof.
Grażyna Gromadzka, która zwróciła uwagę na kwestię cierpienia
w ujęciu Jana Pawła II. Z bardzo ciekawym referatem wystąpił
dyr. SPZZOZ w Przysusze dr Grzegorz Dziekan. W spotkaniu
wzięło udział 170 osób, w tym były minister zdrowia a obecnie
Senator RP, Konstanty Radziwiłł. Odczytany został też list
od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Sesja
pierwsza zakończyła się poruszającym świadectwem związanym
z heroiczną walką z nowotworem stoczoną przez Martynę
Filipiak, która mimo ogromnego cierpienia do ostatniej chwili
zachowywała wolę życia i realizowała swoje marzenia. Druga
sesja, poruszyła tematykę bólu i cierpienia ze strony dyscyplin
humanistycznych. Najmocniejszym punktem trzeciej sesji było
poruszające świadectwo prawdziwego świadka cierpienia,
orionisty, ks. dra Marka Chrzanowskiego. Konferencja zakończyła
się podziękowaniem organizatorów, ks. dr hab. Dariusza Patera
i dr Mieczysława Szatanka, którzy wyrazili nadzieję na to, że
wszyscy uczestnicy skorzystali na udziale w tym wydarzeniu
i że dzięki podjętym wysiłkom wybitnych prelegentów, medyków,
teologów, uda się uczynić świat w jakim żyjemy, bardziej
przyjaznym dla człowieka chorego i cierpiącego.
Opracował Jarosław Bednarski
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Julia - pierwszoklasistka - w wypowiedzi radiowej z przekonaniem twierdzi - dzisiaj już wiem, że choćbym miała 10 kilometrów
od domu szkołę wojskową, przyjechałabym tu znowu. Dobrze
zrobiłam i nie żałuję.
Łukasz uzupełnia - skoro szkoła znalazła się w pilotażu Ministerstwa Obrony Narodowej, to otworzyły się perspektywy, mamy
więcej możliwości, łącznie z przysięgą i dostaniem się do wojska
na preferencyjnych warunkach. Pilotaż to nobilitacja. Mundury,
berety kadeckie i dodatkowe zajęcia.
Jakub z drugiej klasy dodaje - jechałem ostatnio z pewnym
człowiekiem, który swojego syna posłał do płatnej szkoły mundurowej, gdy mu opowiadałem, co my tutaj robimy, nie mógł uwierzyć.
A co my tutaj robimy?
Uczymy się jak wszyscy, bawimy się jak nieliczni, poznajemy się lepiej niż w zwykłej szkole, uczymy się samodzielności,
graﬁki komputerowej i ratowania ludzkiego życia. A w internacie
pieczemy, robimy dekoracje i próbujemy nauczyć się porządku
oraz odpowiedzialności.
Walczymy na boisku i na macie, jeździmy konno, skaczemy
ze spadochronami, kopiemy piłkę w lecie i zimie, na murawie
i śniegu. W szkolnej kawiarence staramy się zyskiem zamknąć
budżet. Gdy coś „przeskrobiemy” podejmujemy próby naprawy i
zrozumienia czemu nie tędy droga, bo wychowywanie i honor to
sedno.
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Beata z drugiej licealnej cywilnej klasy mówi - jesteś tu sobą,
masz osobowość, inni cię znają, dla nauczycieli jesteś podmiotem, a nauka jak wszędzie. Przygotowujemy się do matury i zdajemy ją podobnie jak w innych miejscach. A jednak jest inaczej.
To się nazywa atmosfera.
I nieważne czy jesteś cywilem czy kadetem - nie jesteś numerem w dzienniku - dodają kolejni, prawie chórem
Klaudia uzupełnia - jesteśmy społecznością, razem, niemal
wszyscy razem. Niewiele jest takich szkół. Wiem co mówię, nie
chodziłam tu od początku, przeniosłam się tutaj.
Przenoszą się też inni. Jedni, bo u nich w tzw. wojskowej
szkole jest za mało żołnierskiego życia, inni bo tutaj można się
odnaleźć i nie być jakimś „kimś”, ale być sobą poznanym i wspieranym. Nauczyciel nie postrach, rozmowa nie kara.
Nim jednak do Lipin się traﬁ - trzeba postanowić - cywilne
liceum czy liceum kadetów, a może technikum agrobiznesu albo
szkoła mistrzostwa sportowego? Zależy co chcesz robić potem,
albo po prostu jaką przygodę przeżyć teraz.
Trzeba też wybrać rozszerzenia jak w każdej szkole. Pełna
oferta znajduje się na stronie internetowej. W tym tekście tylko
chcielibyśmy przekonać, że warto rozejrzeć się po okolicy i wybrać szkołę, do której wielu jedzie cały dzień - czasem z okolic Szczecina, czasem spod Lwowa, innym razem z Wrocławia.
Kogo tu można poznać? Ślązaka i dawnego Prusaka, albo Polaka z Kresów Wschodnich. Przyjaźnie na całe życie rozrzucone
po całym kraju. A na pytanie jak to możliwe, że chłopak z jednego
krańca Polski spotyka dziewczynę z całkiem innego, jest jedna
odpowiedź – Lipiny!
Zacznijmy więc od początku. Jest w Lipinach szkoła, przepięknie położona. Wyposażona w sale z tablicami interaktywnymi
i laptopami. Za szkołą doskonałe boisko tartanowe, obok padok
dla koni i tzw. ogród kadeta z miejscem ogniskowym. Dodatkowo
dwie siłownie w szkole i internacie.

Zajęcia szkolne odpowiednie do wyboru: technikalne, licealne z rozszerzeniem przedmiotów ścisłych, przyrodniczych
lub humanistycznych uzupełnione wyborem szkoły mistrzostwa
sportowego z piłką nożną lub liceum kadetów. Każdy z przedstawionych wyborów jest możliwy.
Zajęcia wzbogacone możliwością korzystania z „dodatków”
- jazdy konnej, mieszanych sztuk walki, treningów. I zajęcia
z projektu unijnego rozwijającego kompetencje kluczowe - pomoc przedmedyczna lub graﬁka komputerowa, budowanie
poczucia własnej wartości i szukanie swojej ścieżki w życiu
zawodowym, bo uczą tu jak dobrze wybierać, wiedząc jakie są
w nas pozytywy. Do tego rozwijanie zdolności przyrodniczych,
matematycznych czy językowych.
I jeszcze weekendowe spotkania w warunkach „bojowych”
z proobronnym stowarzyszeniem FIA oraz całkiem dużo sportu.
Samorząd działa u nas w pełni samodzielnie i realizuje raz
po raz własne pomysły. Mamy więc popołudnia z ﬁlmem, turnieje
sportowe i imprezy według uczniowskiego scenariusza.
Oddajemy krew, wygrywamy turnieje przeciwpożarowe
i wzbudzamy podziw perfekcją musztry.
A nade wszystko, choć jesteśmy z tylu różnych miejsc Polski
- od 10 do 600 kilometrów od domu i ze wszystkich województw,

jesteśmy wspólnotą. Mamy piękne cele i ideały. A kiedy je realizujemy jesteśmy autentyczni. Niczego nie udajemy. Barwy biało
- czerwone są naszą chlubą i postawiliśmy sobie za cel być dumni z tego co robimy i jacy jesteśmy. Lipiny stają się naszą drogą
do budowania własnej wartości i czerpania satysfakcji, choć nie
bycia pysznym.
Dlatego Bartek z drugiej klasy mówi w audycji radiowej - gdybym miał dziś się cofnąć i raz jeszcze podjąć decyzję, wybrałbym
tak samo. Na bank!
Ty też pozwól sobie na dobry wybór! Sprawdź nas w życiu
i na stronie www.szkolalipiny.pl

JUBILEUSZ 100-LECIA

ZGROMADZENIA W BORKOWICACH
W dniu Zesłania Ducha świętego 20 maja w Borkowicach
odbyła się uroczystość w związku z Jubileuszem 100-lecia
istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia historii
Zgromadzenia w kościele paraﬁalnym w Borkowicach.
O godz. 12.00 ks. kanonik Marek Lurzyński przywitał wszystkich
zebranych a w szczególności siostry benedyktynki oraz ks. bp
Henryka Tomasika, który przewodniczył liturgii mszy świętej.
W kazaniu ks. bp Tomasik podkreślił rolę służebną sióstr
misjonarek oraz trud i wytrwałość jaką muszą wykazywać się
w dniu codziennym. Zaznaczył, iż jest to ciężka a zarazem
piękna służba Bogu, zachęcając tym samym młode dziewczyny
z naszej paraﬁi do powołań. Po mszy świętej starosta Przysuski
Marian Niemirski oraz wójt Gminy Borkowice Robert Fidos
złożyli na ręce Siostry Generalnej piękne bukiety kwiatów,
dziękując za całokształt pracy na rzecz Zgromadzenia. Początek
Zgromadzenia dała w 1917 roku s. Jadwiga Józefa Kulesza.
W trudnych dla kościoła i klasztorów czasach utworzyła na
dawnych kresach Rzeczypospolitej w Białej Cerkwi koło Kijowa
pierwszy dom zakonny. Młode zgromadzenie hartowało się w
czasach bolszewickiej pożogi i niemieckiej okupacji. Zmuszone do
opuszczenia Białej Cerkwi znalazły przystań w innych miejscach.
Dziś siostry pełnią swoją misję w Polsce, na Ukrainie, w USA,
Libii, Brazylii, Ekwadorze i na Białorusi. Do Borkowic siostry
benedyktynki traﬁły dzięki ówczesnemu proboszczowi ks. Janowi
Wiśniewskiemu, który już w 1931 r. wybudował dom, w którym
miała powstać ochronka dla dzieci. Po zajęciu w 1939 r. przez
bolszewików Łucka do Borkowic za pośrednictwem biskupa Jana
Kantego Lovka przybyły pierwsze siostry. Mimo trudów okupacji,
wielu problemów, siostry w Borkowicach zostały i od 79 lat służą
Bogu i ludziom tu, u podnóża Gór Świętokrzyskich, w pięknych
Borkowicach. Od samego początku siostry zajęły się paraﬁalnym
kościołem i zakrystią. W domu zorganizowały ochronkę dla
dzieci. Opiekowały się osobami chorymi i samotnymi. Od
1998 r. siostry zamieszkały w nowym wybudowanym przez
Zgromadzenie domu przy ulicy Słonecznej. Pełnią służbę jako
katechetki, zakrystianki i organistki, prowadzą przedszkole
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Antoninek oraz opiekują się kościołem paraﬁalnym. Po mszy
świętej siostry zaprosiły zebranych na festyn Uwielbienia Boga za
100 lat Zgromadzenia. Siostra Teresita ze Zgromadzenia Sióstr
Benedyktynek Misjonarek porwała chętnych do odtańczenia
tzw. ,,tańca uwielbienia”. Dla uczestników uroczystości czekał
poczęstunek przygotowany przez GOK i ZSO z Borkowic,
Kluby Seniora oraz mieszkańców Gminy. W organizacji święta
siostry miały wsparcie: Policji, harcerzy, Straży Pożarnej,
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowice,
Kółka Żywego Różańca, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podczas festynu można było losować fanty oraz wpisywać się
do księgi pamiątkowej. Państwowa Młodzieżowa Orkiestra
Dęta pod kierownictwem Pana Waldemara Cichawy zapewniła
oprawę muzyczną. ,,Festyn Uwielbienia’’ odbył się we wspaniałej
atmosferze i przy pięknej pogodzie na chwałę Panu Bogu.

,,Naród, który traci pamięć
przestaje być narodem.
Staje się jedynie zbiorem ludzi
czasowo zajmujących dane terytorium’’
Józef Piłsudski

W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku na polanie,
na której rozstrzelano 12
mieszkańców Gałek, przy
ich mogile wojennej, odbyła
się uroczysta Msza Święta. Tam las szumi historię
o wierności Polsce. Powodem pacyﬁkacji wsi i ludobójstwa na mieszkańcach
Gałek, Mechlina i Gielniowa była pomoc i udzielenie
schronienia Wydzielonemu
Oddziałowi Wojska Polskiego mjr Hubala. By uczcić
pamięć pomordowanych zebrali się mieszkańcy Gałek
i pobliskich miejscowości. Przybył Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki i przedstawiciele Urzędu Gminy. Dyrektor ZSO
w Gielniowie Bartłomiej Sionek przybył na uroczystość z reprezentującym szkołę pocztem sztandarowym. Mszę św. sprawował
ks. Wiesław Zawada, a homilię wygłosił ks. Tomasz Nobis. Wójt
Gminy Gielniów w swoim przemówieniu mówił o pięknej patriotycznej postawie mieszkańców naszych terenów a także o tym,
że powinniśmy pamiętać prawdę historyczną i bronić jej , szczególnie w czasie gdy próbuje się ją zakłamywać i zniekształcać.
Dyrektor Bartłomiej Sionek zaprezentował Order Krzyża Grunwaldu III klasy, nadany 7 maja 1980 roku przez Radę Państwa
mieszkańcom wsi Gałki w uznaniu wybitnych zasług w walce
z hitlerowskim najeźdźcą , za pomoc udzieloną oddziałom partyzanckim.
Uroczystość uświetnił chór szkolny z Gielniowa pod przewodnictwem Krzysztofa Dąbrowskiego. Młodzież brała udział
w oprawie Mszy i dała koncert utworów patriotycznych, a solowy
występ Anny Wierzbickiej zachwycił wszystkich. Po uroczystości
pracownicy Gminy poczęstowali obecnych pyszną grochówką.
Zebrani mieszkańcy wsi , zwłaszcza Ci starsi dla których historia
tych wydarzeń jest nadal żywa nie kryli wzruszenia.
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Czerwcowe słonko

Słonko wynurza swą główkę z pościeli.
Rozwichrzony włos
rozświetla przestrzeń dookoła.
Przeciera oczy.
Jak krótki sen – wzdycha.
Rozochocone widokiem nieba
wyrusza na codzienną wędrówkę.
Będzie rozweselać ludzi,
ludzkich serc tysiące.
Odurzone zapachem ziemi
coraz bardziej i bardziej
- tuli się do niej
- całuje stopy
- i niesie, niesie radość.
- Jestem w raju – powiada.
Spełnia się moja rola!

Danuta Ewa Skalska

Jak podcięte kwiaty…. Pamięci Ewy Ślizak
Droga Ewo, jeszcze niedawno, prawie wczoraj
łamałaś się z nami poezji świeżym chlebem.
Żaden ptak nie zaśpiewał, że to już pora
iść za horyzont, za granicę ziemi z niebem.
Jakże krótka jest droga z ziemi do nieba,
choć wydają się odległe te dwa światy.
Jakże mgliste nasze jutro, nasze teraz.
W marszu dni padamy jak podcięte kwiaty.
Ewo, biegłaś przez te dni dojrzale młoda.
Mimo upływu lat śmiałaś się w twarz starości.
Twoja paryska elegancja i uroda
zatrzymały Cię przy wieku balzakowskim.
Mamy nadzieję, że po błękitnej drugiej stronie
Twój głos wesprze anioły srebrnym śpiewem,
Kochałaś piękno, w jego blasku zanurz dłonie,
ciesz się wierszem pod poetów boskim drzewem.

Tadeusz Figarski
Już wiosna

Słońce wysoko niebo w błękicie,
wokoło kwitną już drzewa.
Wiosna już przyszła, ptaki śpiewają
A spod niebios trel skowronków rozbrzmiewa.
Rozgwar Ci taki, że dech zapiera
Na polach, w parku, na łące
W stawie, w Radomce, żaby rechoczą.
A nad głowami jaskółki furgają
I nasze zwiastuny wiosny bociany
i czajki kwilące.
Cała przyroda jakby jakby ożyła na
polach lasach i łące.
Słychać od świtu taki Ci
rozgwar, a to jest takie, takie kojące.
Tu moja ziemia, ziemią mych przodków
którą od dziecka już znałem.
Po mimo wielu, wielu pokus i trudności.
Ja na wsi zamieszkałem.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT PRZYSUSKI

Tadeusz Figarski

Danuta Ewa Skalska

Nasze Bieszczady

Poranek

Nad Bieszczadami niebo błękitne
dziewiczy krajobraz przyroda,
góry gdzie spojrzysz porastają
lasy jodłowo bukowe.
W rzekach potokach w Solinie
czyściutka jak kryształ woda.
Krajobraz piękny, że wręcz urzeka.
To cudowny zakątek naszego kraju.
Ten kto się raz w Bieszczadach znajdzie,
to wrażenia z tego pobytu do
końca życia zostają.
A tak naprawdę jest tu co podziwiać
bo matka natura o wszystko tu zadbała
I tej krainie naszych Bieszczadom aż tyle
uroków i piękna dodała.
Tu piękne lasy i połoniny i przeróżna
zwierzyna tu żyje.
Tu i ryś przemknie, niedźwiedź
groźnie zaryczy.
I w noc księżycową wataha wilków
złowrogo i groźnie zawyje.

O poranku
szłam przez park Dembińskich.
Byłam tam zupełnie sama.
Asfaltowa dróżka
w kolorze mojej
dżinsowej sukienki
słała się sucho,
przyjaźnie.
Ziemia stała się niebem dzięki gwiazdom anemonów
i obłokom ﬁołków.
Drzewa odymione
wczesną zielenią
odsłaniały
słoneczne tajemnice.
Źródlane powietrze
zwilżało mi usta
i przemywało oczy.
I oto sowa,
zagorzała królowa nocy,
odkryła na nowo
uniesienie skowronka.

Lecz wielu jedzie w nasze Bieszczady,
gdzie przyciąga dziewicza przyroda.
Czyste powietrze, dziewicze lasy.
Góry połoniny i czysta w Solinie
w Sanie i Solince i w każdym
potoku jak kryształ woda.

Wiesława Białek
Miniony świat

Wnusia

Dokąd świecie dążysz
nikt z nas tego nie wie.
Drużkami mgielnymi
po błękitnym niebie.

Splot kwiatów we włosach
na łąkowych rosach.
Dziewczę wianki wiło
na głowie nosiło.

Tajemnica wielka
przysłania świat cały.
Każdy gdzieś odchodzi
staje się tak mały.

Hasała, pląsała
jak nimfa po wodzie.
Nie mógł jej nikt urzec
jej pięknej urodzie.

Radości tak mało
łza potokiem płynie.
Czemu mocny Boże
dobroć nam gdzieś ginie.

Włosy jak sprężynki
kolor słońca mają.
Oczy lazurowe
Niebu się kłaniają.

Życie nam upływa
swoimi torami.
To co najpiękniejsze
to jest już za nami.

Wiotka jak lilia
buzia różą tryska.
Radosna jak zorza
naszym sercom bliska.

Minęły już lata
minęły już sny.
Kochałam ja Ciebie
kochałeś mnie Ty.

Taka blondyneczka
z jasnymi oczkami.
Radość nam przynosi
i ciągle jest z nami.

Dokąd świecie dążysz
swoimi dróżkami?
Nigdy nam nie powiesz
co będzie przed nami.

Chłopcy mogą patrzeć
w jej błękitne oczka.
A ja skromnie powiem,
że to moja wnuczka.

Jacek Kwiecień
Bocian

deszczem zacina szaro za oknem
wiatr chmury goni jak zwierzę chart
drzewa z gałązek strącają wodę
do swego domu schował się ptak
dzień jest ponury pieją koguty
złośliwy deszcz wszystko moczy
tylko bocian w czerwonych butach
po mokrej łące za żabką kroczy
on nie zważając że pada deszcz
na mokre łąki wyfrunął z rana
żona z małymi w gnieździe jest
o swą rodzinę bardzo stroskana
bocian nakarmić musi rodzinę
gniazdo wypełnia troje maluszków
przez całą noc łykały ślinę
z głodu od rana burczy im w brzuszku
chodzi po łące buty czerwone
bocian zmarznięty zmoknięta głowa
gdy tylko żabkę pochwyci dziobem
dla swej rodziny w torebkę schowa
jak nakarmić co dzień się głowi
to rola taty a więc się trudzi
więc podpatrujmy co bocian robi
tak powinno być też wśród ludzi

Jacek Kwiecień
Leśna cisza

Lubię ciszę leśną ciszę że aż dzwoni w uszach
biorę koszyk nożyk kijek i na grzyby ruszam
biorę także okulary długopis notesik
w nim to wszystko opisuję co zobaczę w lesie
w głębi lasu gdzie poręba na pieńku przysiadam
wokół cisza widzę ścieżką rudy lis się skrada
wzrokiem bystrym przeszukiwał malinowe chaszcze
coś zobaczył skok i naglę ciszę zgwałcił wrzaskiem
jeszcze echo tego mordu w lesie wśród drzew żyje
widzę a tu para węży w paprociach się wije
koło uszu żółte znaki lśnią złotem jak słońce
mąż i żona na spacerze niegroźne zaskrońce
odpoczywam w leśnej ciszy koję swoje nerwy
jednak ręce mam zajęte bo piszę bez przerwy
promień słońca przemknął cicho ominął konary
i zagląda w mój notesik jak przyjaciel stary
chciał zobaczyć co tu w ciszy na kartki przelewam
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ZALEW W SZYDŁOWCU
OFICJALNIE OTWARTY

22 lipca po wielu latach szydłowiecki zalew znów tętnił życiem. Było sportowo i muzycznie za sprawą wydarzeń zorganizowanych przez Urząd Miejski, aby uroczyście zwieńczyć zakończenie I etapu modernizacji szydłowieckiego zbiornika. Zalew jest ważnym miejscem dla mieszkańców Szydłowca i okolic,
o niebagatelnym znaczeniu turystycznym. Taﬂa wody widoczna
z ratuszowej wieży budzi zaciekawienie odwiedzających nasze
miasto i skutecznie zachęca do spacerów w jego okolicę.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miejsce to zmieniło się
wielowymiarowo. Prace przy modernizacji szydłowieckiego zalewu rozpoczęły się w maju 2017 r. Odnowiono jaz i zaporę ziemną zbiornika. Zadanie to było doﬁnansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Akwen oczyszczono i odmulono, umocniono także
jego linię brzegową. Teren wokół zbiornika został zagospodarowany. Z zadowoleniem obserwowaliśmy jak zmieniał się z dnia
na dzień. Została tam wykonana pielęgnacja zieleni, wytyczono
nowe trawniki oraz rabaty kwiatowe. Wybudowano altany, alejki
spacerowe z piaskowca i boiska do piłki plażowej. Zamontowano
nowe ławki i urządzenia do zabawy dla dzieci.

Pozytywne zmiany nad zalewem to efekt projektu pod nazwą
„Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów
zieleni nad zalewem w Szydłowcu”, w ramach działania 2.5 oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest obecnie realizowany przez Gminę
Szydłowiec. Umowa o doﬁnansowanie tego zadania została
podpisana 7 kwietnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zalew
napełnił się wodą. Wybudowano także drewniany pomost - zadanie to zostało doﬁnansowane w formie dotacji celowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018.”
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Oﬁcjalną uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością
samorządowcy z gminy, powiatu i województwa. Wśród przybyłych byli m.in. : Leszek Ruszczyk - poseł na Sejm RP, Rafał
Rajkowski - członek zarządu Województwa Mazowieckiego i Zbigniew Gołąbek - radny sejmiku, Krystyna Orzechowska - opiekun
projektu z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Jan Błoński - prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki oraz radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Szydłowcu,
a także wójtowie sąsiednich gmin. Wszyscy gratulowali realizacji
tak dużej inwestycji i życzyli kolejnych sukcesów. Burmistrz Artur
Ludew w swoim wystąpieniu podkreślił, że zmiany nad szydłowieckim zalewem to efekt pracy wielu osób oraz przychylności ze
strony instytucji przyznających dotacje. Podziękował za wsparcie
oraz zapowiedział kolejne etapy prac planowanych nad zalewem.
W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć wśród zgromadzonych duchownego. Ksiądz Norbert Skawiński poprowadził modlitwę i pobłogosławił zbiornik, po czym nastąpiło symbolicznie
przecięcie wstęgi.

Następnie przyszedł czas na wspólne rodzinne świętowanie
przy muzyce. W odpowiedni nastrój wprowadził przybyłych między innymi Dariusz Bernatek, który dziękując za zaproszenie na
występ w Szydłowcu zaakcentował również swoją radość z faktu,
że nad tutejszy zalew powróciło życie. Swoje autorskie utwory
oraz covery muzyki rockowej wykonał także znany i lubiany Tomasz Kraska. Nie zabrakło także rytmów dyskotekowych i folkowych. Mieszkańcy bawili się do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy zapewnili także liczne atrakcje dla najmłodszych:
było malowanie twarzy, zjeżdżalnie pneumatyczne i pokazy sztuki cyrkowej.

To słoneczne niedzielne popołudnie stanowiło ponadto okazję do przeprowadzenia akcji dobroczynnej, jaką była zbiórka
pieniędzy na kosztowną operację dla Mateusza Dobrasiewicza
z gminy Orońsko. Wolontariuszami byli członkowie Młodzieżowej
Rady Miejskiej.
Otwarcie zrewitalizowanego akwenu to z pewnością duży
krok naprzód w rozwoju miasta. Szydłowiec ma więc z czego się
cieszyć i co świętować.
Ilona Mamla
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METROPOLIS
zaprojektuje basen w Szydłowcu
Firma METROPOLIS ze Szczecina zaprojektuje krytą pływalnię w Szydłowcu. Projekt międzyszkolnego powiatowego basenu
przy Zespole Szkół im. KOP ma być gotowy do końca br. Planowany termin rozpoczęcia budowy to rok 2019.
Budowa basenu jest kolejnym wspólnym ﬁnansowym przedsięwzięciem Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Szydłowiec.
Wsparcie w utrzymaniu obiektu, poprzez udział młodzieży szkolnej w zajęciach nauki pływania, zadeklarowały ponadto gminy:
Mirów, Jastrząb, Orońsko i Chlewiska.
- Współﬁnansowanie budowy basenu w Szydłowcu, to efekt
bardzo dobrej współpracy między gminami a Powiatem Szydłowieckim – podkreślił w wypowiedzi burmistrz Szydłowca Artur
Ludew.
Do ogłoszonego w czerwcu przetargu zgłosiło się pięć pracowni architektonicznych: z Dębicy, Radomska, Ostrowa Wielkopolskiego, Rybnika i Szczecina. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
ﬁrma Metropolis.
12 lipca w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Szydłowieckim, a spółką
Metropolis.

POWIAT SZYDŁOWIECKI
W trakcie blisko godzinnej rozmowy w gabinecie starosty zostały podjęte, pod wstępną dyskusję, różne warianty uwzględniające zastosowanie najnowszych technologii z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii i infrastruktury współtowarzyszącej
- tak, aby szydłowiecka pływalnia była atrakcyjna, nowoczesna
i ekonomiczna w utrzymaniu.
- W rozmowie z prezesem Smolikiem odniosłem miłe wrażenie, ta wielowątkowa dyskusja na temat przyszłości naszego
projektu związanego z budową basenu daje poczucie pewności,
że możliwym jest pogodzenie oczekiwań mieszkańców powiatu szydłowieckiego, z ilością środków jaka przeznaczmy na ten
cel, oscylujących w granicach 14 milionów zł - zaznacza starosta Włodzimierz Górlicki. Czekamy z niecierpliwością na projekt,
który będzie gotowy 20 grudnia, a w nowym roku na rozpoczęcie
budowy. Ten optymistyczny harmonogram wydarzeń, powinien
zakończyć długoletnie oczekiwania na powiatową pływalnię publiczną w Szydłowcu.

POWIATOWY
DZIEŃ STRAŻAKA
W SZYDŁOWCU
W trzecia sobotę maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu odbył
się powiatowy Dzień Strażaka. Były odznaczenia i awanse dla
funkcjonariuszy i druhów, a także poświęcenie najnowszego samochodu strażackiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem świętego Zygmunta
w intencji strażaków oraz ich rodzin przez ks. dziekana Adama
Radzimirskiego, kapelana powiatowego strażaków oraz księdza
Artura Furę, kapelana gminnego strażaków Gminy Chlewiska.

Objęty umową projekt dotyczy wszystkich kategorii wyzwania: wykonania kompletnych, kompleksowych, wielobranżowych
dokumentacji projektowych budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Programie funkcjonalno – użytkowym”.
Biuro architektoniczne METROPOLIS działa na rynku od
1997 roku. – Mamy na swoim koncie kilkanaście projektów basenów, m.in. basen olimpijski w Gdyni – mówił na spotkaniu Remigiusz Smolik, prezes zarządu spółki METROPOLIS.

Po mszy świętej przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry
Dętej z Szydłowca poczty sztandarowe oraz pododdział strażaków z powiatu szydłowieckiego przemaszerowały na Rynek
Wielki, gdzie została podniesiona ﬂaga państwowa i odegrany
hymn państwowy. Następnie odbył się uroczysty apel, rozpoczęty przeglądem pododdziałów przez młodszego brygadiera Pawła Fliszkiewicza - przedstawiciela mazowieckiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Przybyłych gości
powitał również młodszy brygadier Paweł Sokół - komendant powiatowy PSP w Szydłowcu.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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Dzień Strażaka to czas uhonorowania ciężkiej pracy strażaków, poprzez wręczenie odznaczeń, awansów w stopniu
i stanowisku oraz wyróżnień indywidualnych. Strażacy zostali odznaczeni brązowymi lub srebrnymi odznakami i medalami
między innymi za długoletnią służbę, za zasługi dla pożarnictwa,
za zasługi Ochrony Przeciwpożarowej. Nie było się również bez
awansów. Łącznie jedenastu strażaków z powiatu szydłowieckiego awansowało na wyższy stopień.
Święto stało się okazją do złożenia podziękowań wszystkim
strażakom, za gotowość niesienia pomocy o każdej porze. Wyrazy wdzięczności i życzenia w imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej złożyli m.in. starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki
i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.
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Kolejnym etapem było uroczyste poświęcenie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Iveco Eurocargo, którego zakup został zrealizowany ze środków centralnych w ramach
projektu KOLEJ. W jego wyposażeniu znajdują się między innymi dwie wysokociśnieniowe linie szybkiego natarcia, instalacja
zraszaczowa, dwa zbiorniki wodne o pojemności 5000 litrów każdy. Całkowita wartość tego pojazdu to prawie 1,2 miliona złotych.
Na Rynku Wielkim w Szydłowcu odbyło się również poświęcenie
pojazdu typu Quad CAN-AM, który zakupił Powiat Szydłowiecki.
Oba pojazdy stanowią wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szydłowcu.
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POWIATOWE OBCHODY
ŚWIĘTA POLICJI
W SZYDŁOWCU
W piątek 20 lipca policjanci z szydłowieckiej komendy obchodzili swoje święto. Punktualnie o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu rozpoczęła się
uroczysta zbiórka z okazji 99. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz powiatowego Święta Policji. Podczas uroczystości
wręczane zostały akty mianowania na wyższe stopnie służbowe
dla osiemnastu policjantów szydłowieckiej komendy. Następnie
Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu mł. insp. Jacek Różański pogratulował awansowanym i z okazji Święta Policji złożył
wszystkim serdeczne życzenia, które skierował również do bli-
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skich funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom policjantom i pracownikom złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oprócz życzeń i gratulacji, na ręce
Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu mł. insp. Jacka
Różańskiego przekazał okolicznościową plakietę ze srebra
z herbem Powiatu Szydłowieckiego w dowód uznania dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.
Uzasadnieniem honorowego wyróżnienia jest zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność w działaniach na rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego
oraz odpowiedzialne wypełniania służby wobec społeczeństwa
i odwagę w gotowości niesienia pomocy innym.
Życzenia i podziękowania przekazali również przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, burmistrz Szydłowca Artur Ludew
oraz obecni na uroczystości wójtowie – Artur Siwiorek i Waldemar Sowiński.

POWIAT
STAWIA NA ZABYTKI!
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Paraﬁa św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach przeprowadzą prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do
rejestru. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury Ziemi
Szydłowieckiej możliwe są, po raz kolejny, za sprawą przyznanego doﬁnansowania ze środków powiatu.
- Jak w każdym roku Powiat Szydłowiecki potwierdza potrzebę ochrony zabytków przed nieuchronnymi skutkami czasu.
Za sprawą konsekwentnie realizowanego programu konserwatorskiego, w ciągu ostatnich ośmiu lat, udzieliliśmy wsparcia ﬁnansowego na kwotę blisko ćwierć miliona złotych - podkreśla
starosta Włodzimierz Górlicki.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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Dziś oczy mieszkańców powiatu
i turystów mogą cieszyć m.in. odnowione rzeźby w zespole pałacowo-parkowym w Orońsku, grupa niemalże 40 instrumentów, szczególnie
harmonii, w MLIM w Szydłowcu oraz
efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich w obiektach sakralnych – drewnianej dzwonnicy w Mirowie Starym czy kapliczki kubaturowej w Pawłowie. We wcześniejszych
latach środki z budżetu powiatu pozwoliły przeprowadzić rewitalizację
m.in. zabytkowej polichromii stropu
nawy głównej kościoła paraﬁalnego
w Szydłowcu oraz zabytkowej grupy rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego
w otoczeniu czterech aniołów.
Tym razem kwoty dotacji zostaną
przeznaczone m.in. na doﬁnansowanie prac przy konsze wieńczącej
niszę nad głównym portalem pałacu
Józefa Brandta w Orońsku oraz ludowych instrumentów muzycznych,
wpisanych do księgi inwentarzowej muzealiów MLIM w Szydłowcu, a także na remont okien kościoła paraﬁalnego w Chlewiskach.
W imieniu dotowanych instytucji umowy z Powiatem Szydłowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu,
podpisali: ks. Roman Kuna - proboszcz paraﬁi rzymsko–katolickiej w Chlewiskach, Aneta Oborny - dyrektor Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Marek Buniewicz
- zastępca dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy wymienionych zabytkach
poznamy późną jesienią.

MATKA BOSKA
ŚWIĘTORODZINNA
W północnej kruchcie szydłowieckiego kościoła farnego pod
wezwaniem św. Zygmunta na ścianie znajduje się przeniesiona
z muru cmentarnego płaskorzeźba pochodząca z początku XVIII
wieku. Jest wzorowana, jak słusznie zauważyła Danuta Słomińska – Paprocka, na siedemnastowiecznym obrazie Matki Boskiej
Świętorodzinnej, pierwszy raz koronowanym 18 sierpnia 1968
roku, znajdującym się w kościele w Studziannie. Dla nieznanego autora tego z kolei obrazu inspiracją stał się zapewne sztych
„Benedicite” o tej samej tematyce wykonany przez Jakuba Callot
około 1628 roku.
Szydłowiecka płaskorzeźba to wykonany z piaskowca ośmiokątny medalion, na którym jest ukazane ubogie, uczciwe życie
Świętej Rodziny. Matka Boska, Święty Józef i mały Jezus siedzą
przy stole, na którym pali się w lichtarzu świeca, przy skromnym
posiłku. Matka Boska uważnie przygląda się Dziecku, nad którym troskliwie pochyla się św. Józef.
Irena Przybyłowska - Hanusz
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PODSUMOWANIE
SEZONU TEATRALNEGO
W SZYDŁOWCU
Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek w ostatnich miesiącach przyciągnęło widzów kilkoma spektaklami teatralnymi.
Młodzi aktorzy działającego w obrębie tej instytucji Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” pod wodzą reżyserki, Sławy Lorenc
Hanusz, zaprezentowali swoje wysokie umiejętności sceniczne
w sztuce autorstwa Williama Gibsona pt. „DWOJE NA HUŚTAWCE”. Wydarzenie miało miejsce 14 października 2017 r. W rolach
głównych zostali obsadzeni: Kajetan Górlicki (który zastąpił występującego w premierowym pokazie 3 czerwca 2015 roku Damiana Ziółkowskiego), jako Jerry Ryan oraz Wiktoria Koniarczyk
jako Gizela Mosca. Jest to opowieść o szukaniu dla siebie miejsca w świecie po kilku życiowych porażkach. Jerry, chcąc przestać myśleć o małżeńskim kryzysie udaje się do Nowego Jorku, gdzie na przyjęciu u znajomego poznaje tajemniczą Gizelę.
Oboje doświadczeni przez los z coraz większą intensywnością
zaczynają poświęcać sobie wzajemną uwagę i czas, by zgubić
samotność i po raz kolejny odnaleźć miłość.

Warto odnotować, iż spektakl ten otrzymał główną nagrodę
XX Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur Złotego Gargulca.
Został również zgłoszony do V edycji Festiwalu Amatorskich
Teatrów Młodzieżowych – „AMERICAN DREAM”, na którym
Kajetan Górlicki oraz Wiktoria Koniarczyk otrzymali nagrody aktorskie. 9 lutego 2018 roku to dzień, w którym Grupa Teatralna
„Zamczysko” zaprezentowała spektakl według komedii Michała
Bałuckiego pt. „Grube ryby”.
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Akcja wystawionej w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek komedii toczy się w domu wdowca i emeryta - Onufrego
Ciaputkiewicza, którego wspomaga jego krewna - Dorota. W leniwie upływającym czasie, jedyną rozrywką są codzienne partie
wista i stawianie tarota, w towarzystwie zatwardziałych kawalerów: Wistowskiego i Sagatowicza. To oni są tytułowymi grubymi rybami. Idylliczny spokój mąciły dwie pensjonarki: wnuczka
i chrześniaczka Ciaputkiewicza - Wanda i Helenka oraz bratanek
Wistowskiego - Henryk. Do zabawnych nieporozumień dochodzi
gdy panny zaczną wykorzystywać starszych panów do realizacji
własnych planów i marzeń. W sztuce reżyserowanej przez Irenę Przybyłowską-Hanusz główne role zagrali: Mateusz Lis, jako
Wistowski, Piotr Targowski, jako Henryk - bratanek Wistowskiego, Michał Orzechowski, jako Sagatowicz, Szymon Tuszyński,
wcielający się w postać Onufrego Ciaputkiewicza. Rola Doroty
- krewnej Onufrego - przypadła w udziale Natalii Krasce, Wandę
- wnuczkę Onufrego, zagrała Julia Jaworska. Ponadto wystąpiły: Katarzyna Kraska, jako Helena Burczyńska - chrześniaczka
Onufrego, Justyna Rochniak, jako matka Heleny - Burczyńska
oraz Monika Tyka, która wcieliła się w pokojówkę Magdę.
2 marca 2018 roku Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” zaprezentował dwie jednoaktówki autorstwa Sławomira Mrożka: „Wdowy” oraz „Na pełnym morzu” w reżyserii Sławy Lorenc Hanusz.
Akcja dramatu „Wdowy” rozgrywa się w nieznanej kawiarni,
w której spotykają się dwie wdowy. W trakcie rozmowy dochodzą
one do wniosku, że ich zmarli tego samego dnia rano mężowie
zginęli pojedynkując się. Okazało się również, że mąż pierwszej
wdowy zdradzał ją z drugą wdową, a mąż drugiej wdowy zdradzał ją z pierwszą wdową. W sztuce pojawia się również Śmierć,
przedstawiona jako ubrana na czarno kobieta, którą obie wdowy
biorą za trzecią wdowę i uznają, iż jest ona wspólną kochanką
ich mężów. W role wdów wcieliły się Inga Klepaczewska oraz
Wiktoria Koniarczyk. Wystąpili również Lena Brzeźniak – Śmierć
oraz Jakub Czapnik – Kelner. „Na pełnym morzu” to sztuka
opowiadająca o trzech rozbitkach dryfujących na tratwie. Kiedy
skończyły się zapasy żywności, rozbitkowie postanowili, że jeden
z nich zostanie zjedzony dla dobra innych. Zastanawiają się, jak
wyłonić osobę, która będzie oﬁarą. W końcu dwóch rozbitków
zaczyna wywierać moralną i psychologiczną presję na trzecim
z nich, by zgodził się być zjedzony. W sztuce wystąpili: Wojciech
Urbaniak, Piotr Stopa, Kajetan Górlicki oraz Jakub Czapnik jako
Listonosz.

Bez wątpienia do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć
kolejną - już XXIII - edycję Zamkowych Spotkań Teatralnych
o Laur „Złotego Gargulca”, która odbyła się w dniach 24-25 maja
2018 roku. Czternaście spektakli konkursowych było podzielonych na dwie kategorie: dziecięcą i młodzieżową. W skład jury
przeglądu weszli: Agnieszka Kołodyńska oraz Jerzy Kaszuba.
W ramach kategorii dziecięcej zostały zaprezentowane: „KRAINA ŚPIOCHÓW” - Teatr WYOBRAŹNI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie, „MÓJ AZYL” - Teatr CHACHAHIHIHEHE,
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Centrum Kultury w Piasecznie; „MIĘDZY NAMI CHARAKTERKAMI” - Teatr BAJKOWA PRZYGODA, Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie; „BEZ SENSU?” - Teatr PIERWSZE SŁYSZĘ, Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, „BUZI, BUZI” Dwujęzyczny Szkolny Teatr MASKA , Szkoła Podstawowa nr 175
w Łodzi; „SENNIKI” - Teatr A PROPOS, Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnym.
Zdaniem jurorów na ZŁOTEGO GARGULCA i nagrodę w wysokości 1 000 zł, ufundowaną przez Powiat Szydłowiecki, najbardziej zasłużyli sobie aktorzy przedstawienia „MÓJ AZYL”,
w reżyserii Pani Ewy Kłujszo z Teatru CHACHAHIHIHEHE. Pozostałe nagrody otrzymały spektakle: „SENNIKI”, (I nagroda)
„BEZ SENSU?” (II nagroda) oraz „KRAINA ŚPIOCHÓW” (III
nagroda). Wyróżniono także osobowości sceniczne: Julię Wilk
z Teatru WYOBRAŹNI, Ninę Chalimoniuk z Teatru CHACHAHIHIHEHE, Maję Serek z Teatru BAJKOWA PRZYGODA, Nadię
Krupę - Teatr PIERWSZE SŁYSZĘ, Ksenię Czeczulin z Dwujęzycznego Szkolnego Teatru MASKA, Oliwię Piątek oraz Wiktorię
Chciuk – Teatr A PROPOS.

W kategorii teatrów młodzieżowych zaprezentowano spektakle: „TAJEMNICZY KLIENT” - Teatr FACE TO FACE, Powiatowe
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli; „SŁABI”
- Teatr FUNDAMENTUM, Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, „OLIMP” - Teatr itd…, Regionalne Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie; „ NA PEŁNYM MORZU ” - Teatr Poezji
i Muzyki „U RADZIWIŁŁA”, Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek; „GDZIE POPADNIE” - Teatr ABSURDALNI, Miejskie Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim; „PIASKOWNICA” - Teatr
BLAGIER, Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli; Monodram
„SAKSOFONISTA” - WOJCIECH URBANIAK, Szydłowieckie
Centrum Kultury – Zamek; „KASKADERZY” - Teatr ZBOŻOWY,
Fundacja STUDIO TM z Kielc.
Zdobywcą ZŁOTEGO GARGULCA w tej kategorii, było
przedstawienie „PIASKOWNICA” w reżyserii Marii Bębenek.
Pozostałe nagrody traﬁły w ręce twórców i aktorów spektakli:
„KASKADERZY” (I nagroda), „GDZIE POPADNIE” (II nagroda),
„TAJEMNICZY KLIENT” (III nagroda).
Wyróżnienia za osobowość sceniczną traﬁły do rąk: Justyny Rubajczuk – Teatr FACE TO FACE, Justyny Zdunek – Teatr
FUNDAMENTUM, Julii Trzaskoś – Teatr itd…, Katarzyny Niżnik
– Teatr itd…, Alana Jurczyka – Teatr itd…, Patryka Dziwisza – Teatr itd…, Piotra Markiewicza – Teatr itd…, Kajetana Górlickiego
– Teatr Poezji i Muzyki „U RADZIWIŁŁA”, Weroniki Bednarek –
Teatr ABSURDALNI, Roberta Alberciaka – Teatr ABSURDALNI,
Anny Janiec – Teatr BLAGIER, Bartłomieja Kotwicy – Teatr BLAGIER, Kamili Król – Teatr ZBOŻOWY
Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Szydłowiecki
i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.
Tegorocznym gościem specjalnym był Teatr AKT VIII z Piaseczna, który zgromadzonej publiczności zaprezentował w pełni
improwizowany spektakl tworzony na bieżąco przez sugestie samych widzów.
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1 czerwca 2018 roku Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” wystawił kolejne przedstawienie, tym razem inspirowane książką
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę”.

To opowieść o chłopcu, który wędrując po kilku planetach
w celu znalezienia prawdziwego przyjaciela, napotyka na różne fantastyczne postaci i zdarzenia. Pod pozorem banalnych
konwersacji, autor podkreśla wagę fundamentalnych kwestii odnoszących się do moralności ludzkich zachowań: od potrzeby
kontrolowania innych, przez egoizm, pracowitość, umiłowanie do
pieniądza i bogactwa, po zagadnienia dotyczące sensu nauki.
Pośród bohaterów wykonujących pozbawione sensu i celu czynności, chłopiec dojrzewa do tego, że miłość to uczucie akceptacji nie tylko zalet, ale także wad i błędów popełnianych przez
drugiego człowieka oraz, że przyjaźń polega na dawaniu siebie
innym niezależnie od korzyści. Role główne w tym posiadającym
ponadczasowe przesłanie spektaklu zagrali: Mały Książę – Tymon Sobutka, Róża – Julia Nojek, Lis – Michał Gołosz, Uczony –
Bartek Strzecha, Bankier – Jakub Świerczyński, Królowa – Julia
Górlicka, Żmija – Natalia Kaminik, Latarnik – Martyna Kwapisz,
Próżna – Hanna Sala, Pilot – Paweł Guzik. Śpiew – Żaneta Sasin. Za opracowanie muzyczne odpowiedzialna była Pani Danuta Klepaczewska. Scenariuszem i reżyserią zajęła się Sława
Lorenc Hanusz.
22 czerwca 2018 roku podczas szydłowieckich „Wianków”, Teatr
Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” zaprezentował zgromadzonej publiczności barwne widowisko plenerowe zatytułowane „Jest taka
noc”. Jego reżyserią zajęły się Sława Lorenc Hanusz oraz Żaneta Sasin, we współpracy z Danutą Klepaczewską i Dominiką
Orman. Pokaz składał się między innymi z tańców ze świetlikami
i pochodniami. Nie zabrakło także Białej Damy, która najpierw
pojawiła się na zamkowym balkonie, a następnie, przypłynąwszy
łodzią, jako pierwsza wrzuciła do wody wianek.
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AZYL P.
NIEPODLEGŁOŚĆ ROCKA

Historia zespołu Azyl P., to coś więcej niż decybele, setki kilometrów podróży z koncertu na koncert czy tysiące oddanych fanów. To niezapisana kronika wielkości, która nigdy nie nadeszła
w takim wymiarze, na jaki zasługiwała ta formacja. Szydłowiec to
miasto, które potrzebuje pięknych mitów. Świętej pamięci Andrzej
Siewierski śpiewał: „Po co mi praca i dom? Po co mi problemów
sto? Wystarczy mi rock and roll.” To doskonały wstęp do tego, by
zadać sobie pytanie: czego my - zwykli ludzie - żyjący tu, bądź
gdziekolwiek, potrzebujemy od życia? Czy miarą nas samych
jako społeczności są wyłącznie statystyki i różnorakie wymiary
beznadziei? Nasi przodkowie przetrwali wielkie pożary, zarazy,
powstania i wojny, ale czy w ludziach, którzy żyją teraz, naprawdę przetrwała nadzieja? Wyznaczniki statusu, za jakie zwykliśmy
uważać zdolność do nabywania towarów i usług czy umiejętność
konsumowania, odbierają to, co w buncie najistotniejsze: chęć
znalezienia odpowiedzi na pytanie „po co?” Czy w ferworze codziennych spraw, zastanawiamy się nad tym? Ilu z nas idąc na
koncert Azylu P. patrzy na jego artystyczne dokonania, jak na
zapis prób uwolnienia się od uczucia mrocznej niepewności,
odklejenia od rzeczywistości? Znamy historie Hendrixa, Joplin,
Cobaina, Morrisona, wokół których zbudowano legendy i majestat, a przecież tutaj, w tym niewielkim miasteczku, tworzyła się
piękna opowieść o chłopakach z prowincji, którzy mimo trudów
walczyli jak równy z równym o status bycia kultowymi z największymi gwiazdami tamtych czasów, gwiazdami, które świecą po
dziś dzień, które stanowią trzon panteonu polskiej muzyki i kultury. Dlaczego więc nie udało się wejść do kanonu? Darek Grudzień mówi o tym wprost: Byliśmy za kolorowi, za bardzo przebojowi jak na tamte czasy, według władz. Sama nazwa zespołu
sprawiała, że mieliśmy wiele kłopotów. „Azyl” nie dotyczył jednak
wyłącznie ustroju, który wtedy panował. Chodziło o coś więcej,
o coś, co Andrzej Siewierski wraz z resztą zespołu przekazywali
odbiorcom między słowami. Ten ukryty przekaz brzmiał tak: jesteśmy wkomponowani w system, który z jednej strony zniewala
nas w każdej sferze życia, ale de facto terror tego systemu niczego nam prawdziwie odbiera, ponieważ niczego prawdziwie nie
daje. Piszemy inaczej niż mówimy, mówimy inaczej niż myślimy,
myślimy inaczej niż powinniśmy. „Azyl”, to odejście od leniwej
aprobaty dla wszelkich nierówności i niesprawiedliwości, które
zauważamy tylko wtedy, gdy sami padamy ich oﬁarą. Muzycy
chcieli być z dala od kłamstwa i obłudy, od międzyludzkich gier.
Marzyli o świecie uśmiechniętych twarzy, w którym nikt już nie
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płacze. O tym samym śpiewał John Lennon w Imagine. Ponadczasowość tekstów oraz ich ﬁlozoﬁczna aktualność rozpościera
się nad światem kakofonii, lśniących powierzchni, gadżeciarstwa, efekciarstwa, egoizmu, hedonizmu, wśród mistrzów hejtu i
próżności. Jest tego tak wiele, a w gruncie rzeczy nie ma niczego, gdyż to pustynia bez końca, bez serca i bez piasku.

Azyl P. nie był zachodnią tubą propagandową. Władze ograniczały emisję jego piosenek, ponieważ doszukiwały się w nich
podtekstów politycznych. Kłopot nie tkwił w upolitycznieniu,
tylko w niezrozumieniu uniwersalności przesłania, mówiącego
o potrzebie wolności od wszystkiego, czego nie chcemy, nie
oczekujemy, czego nie pojmujemy i nie potrzebujemy. Kultura
przesiąknięta zabobonami podtrzymuje wzorce zachowań mile
widzianych, ale pozostaje obojętna na pytania o fundamentalny
sens utrzymania w ryzach struktur władzy nad ciałem, umysłem
i duchem. Wymaga bardzo wiele, ale ucieka przed tym, czego
sama się boi i czego nie potraﬁ zmienić. Darek Grudzień przywołuje wypowiedzi znajomych, którzy mówili mu: Wy byliście takim
czymś niesamowitym w latach 80-tych, że dawaliście po prostu
ludziom chęć do życia w tej szarej codzienności. Mówi też coś
bardzo ważnego o obecnym rynku show-biznesu: Komercyjne
stacje radiowe przyćmiły prawdę muzyczną; teraz duże koncerny
narzucają artystom, co mają robić. Czym jest więc ta muzyczna prawda? Jak ją wyrazić? Trzeba szukać „azylu” w szczerości
i naturalności. Właśnie te dwie cechy, zdaniem Darka, dawały
zespołowi siłę: Byliśmy zaskoczeni, że to, co gramy, tak bardzo
podoba się ludziom. Zawsze uważaliśmy, że jesteśmy gorsi od
innych. Często przed dużymi koncertami okazywało się, że im
bardziej się baliśmy, tym większy odnosiliśmy sukces.
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Dziś również potrzebujemy tej siły, którą zespół dawał kilkadziesiąt lat temu. Nie potrzebujemy bezreﬂeksyjnego luzu, komercji pod dyktando kilku bardzo bogatych ludzi
– potrzebujemy walki o sens. O taki sens Andrzej Siewierski walczył i za taki umarł. Pamiętajmy o tym, że słuchając tych
piosenek, dziś śpiewanych już innymi głosami, wczuwamy się
w egzystencjalny dramat współczesnych „Werterów”, „Don Kichotów”, „Hamletów”. A co za tym idzie, w pełnym tego słowa
znaczeniu zanurzamy się w micie tęsknoty za rajem i za pytaniem, dlaczego nas w nim w nie ma? Krzysztof Jaryczewski,
jedna z gwiazd, która wystąpiła razem z zespołem w czasie koncertu w radiowej Trójce, powiedział, że Andrzej na pewno śpiewa
razem z nami, patrząc na nas z góry. Miejmy nadzieję, że przynajmniej on, znalazł już swój „Azyl”.
14 lipca 2018 roku, o godzinie 20:00, mieszkańcy Szydłowca
po raz kolejny zostali zaproszeni w podróż po świecie prawdziwego rocka. Budujące było to, że przybyli ludzie z całej Polski,
a nawet Europy! Nie tylko dorośli, którzy pamiętają czasy świetności Azylu P., ale też dzieci i młodzież, co dodatkowo potęgowało wrażenie, że nie jesteśmy tu wyłącznie w celach artystycznych,
ale także razem, jako Polacy, mniej lub bardziej świadomie, świętujemy Stulecie Niepodległości i stanowimy jedną wspólnotę.
Zaproszone gwiazdy zmieniały się, śpiewając po kilka utworów. Zobaczyliśmy na scenie Titusa (fot.) Anię Brachaczek

RODACY Z WILEŃSZCZYZNY
NA POLSKIEJ ZIEMI
Wileńszczyzna – ojczyna Mickiewicza, Piłsudskiego, Miłosza… Listę ludzi, których nazwiska zajęły trwałą pozycję w historii kultury polskiej można mnożyć… Na Litwie polskie serce bije
w Ostrej Bramie „tutaj, na ulicy, modli się przechodzień, wędrowiec, pielgrzym, obcy turysta, gromada, lud i cała Polska”.

Polacy po dzień dzisiejszy zamieszkują Wilno, a w rejonach:
wileńskim i solecznickim stanowią większość. Jednoczą się
w organizacjach polonijnych, wspierają w reprezentacjach krajowych i samorządowych, prowadzą polskie szkoły… Swoja postawą życiową wypełniają codzienność - widać to w pielęgnowanej
kulturze i przedwojennych obyczajach, które podparte są przywiązaniem do polskiej tradycji z dbałością o zachowanie ojczy-
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(jedyną przedstawicielkę rocka płci żeńskiej), Juana Carlosa Cano, który doskonale opanował teksty piosenek w języku
polskim, choć pochodzi z Meksyku. Zaśpiewał ponadto Maciej
Silski, od pewnego czasu stały wokalista bandu, stworzonego
przez śp. Andrzeja Siewierskiego. Przewodnikiem po muzycznej
podróży był dziennikarz Marek Wiernik.
Zwieńczeniem dwugodzinnego koncertu, na którym chyba po raz pierwszy zgromadziło się aż tyle osób, było wspólne
wykonanie przez wszystkich artystów kultowej „Małej Maggie”.
W trosce o to, by w muzycznym wydarzeniu mogło uczestniczyć
jak najwięcej osób, wstęp uczyniono wolnym - dzięki współpracy
i wsparciu Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Szydłowiec, Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek oraz współﬁnansowaniu
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W trakcie występu i zaraz po nim wszyscy chętni mogli kupić płyty i koszulki, a także zdobyć autografy. To była wspaniała
muzyczna uczta, o której długo nie zapomnimy. Darek Grudzień
zapytany o to, co chciałby przekazać wszystkim fanom i zainteresowanym, odpowiada: Wsłuchajcie się mocno w teksty i przeżyjcie tę muzykę tak, jak powinno się ją przeżywać. Zobaczcie,
jaką siłę i potencjał niosą teksty Andrzeja Siewierskiego i muzyka
zespołu. To jest po prostu potężny potencjał. Potężny!
Marcin Kozera
stego języka. Rodaków, przyjeżdżających z Macierzy, proszą:
„powiedzcie swoim dzieciom i wnukom, że żyją tu Polacy, ciężko
pracują i na Polskę czekają”.
Już od dekady można zaobserwować trwałą współpracę pomiędzy Powiatem Szydłowieckim Rzeczpospolitej Polskiej a Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej. Stosowne
porozumienie zostało podpisane w 2008 roku przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, ówczesnego przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Marka Sokołowskiego oraz
mer Vilniaus Rajono Savivaldybė Marię Rekść.

„Wakacje z Polską”
Bilateralne stosunki zauważalne są w wielu aspektach, jednak najwidoczniejszym dla mieszkańców Ziemi Szydłowieckiej
jest coroczny wakacyjny przyjazd polskiej młodzieży. W czerwcu
ubiegłego roku regułę tę przełamano na korzyść wizyty nauczycieli polskich szkół z podwileńskich Grigajć i Kiwiszek oraz przedstawicieli ośrodków kultury.
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W roku jubileuszu 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę i Litwę, ponownie mogliśmy gościć wileńskich Polaków na
Ziemi Szydłowieckiej.
„Wakacje z Polską” to wyczekiwany czas dla uczniów i ich nauczycieli. Zwiedzanie Szydłowca i czerpanie z jego oferty kulturalnej, pobyt w Krakowie - mieście królów i książąt polskich, modlitwa w skarżyskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia - kopii
wileńskiej Ostrej Bramy, a nade wszystko rozmowy i wymiana
spostrzeżeń – w ten sposób przez cztery dni rodacy z Wileńszczyzny doświadczali uroków naszej wspólnej Ojczyzny.

- Planując pobyt, staramy się uwzględniać prośby i sugestie
naszych zagranicznych partnerów – informuje starosta Włodzimierz Górlicki. - Każdorazowo plan wizyty jest inny, w ubiegłym
roku m.in. uczyniliśmy zadość naszym rodakom, którzy wyrażali
potrzebę odwiedzenia Sanktuarium Jasnogórskiego. Uczestniczyli wówczas we mszy św. przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny, odprawianej pod przewodnictwem arcybiskupa
Wacława Depo. Do dziś ta wizyta jest w środowisku wileńskich
Polaków wspominana z sentymentem i prawdziwym rozrzewnieniem.

Mieszkańcy Nowej Wilejki, Grygajć, Kiwiszek i Szaternik, reprezentujący środowiska oświaty, kultury i samorządu przybyli
do Polski na zaproszenie władz Powiatu Szydłowieckiego. Trzydziestoosobowej grupie przewodniczyła radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Tatiana Markowa. Wśród delegacji zagranicznej były dzieci i nauczyciele Szkoły Początkowej w Grigajciach
i Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, pracownicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Wielofunkcyjnego
Ośrodka Kultury w Radominie - Filia Grygajcie. Jednodniową
wizytę w Szydłowcu złożył także starosta Gminy Szaterniki Wiesław Starikowicz.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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100-rocznica Niepodległości była powodem, dla którego
w tym roku uwzględniliśmy w planie wizyty historyczny Kraków.
Sentencją podsumowującą nasze wyzwanie mogą być słowa
kompozycji Marka Grechuty: „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna
jest, odpowiem: czyś chociaż raz chodził po Rynku w Krakowie,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki... miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił?” Mam nadzieję, że z zadania przekazania
polskości i bogactwa przeżyć wywiązaliśmy się i tym razem.

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego
wartościowego projektu - budującego więź naszych rodaków
z Ojczyzną - podsumowuje starosta szydłowiecki. - Była to doskonała okazja do poszukiwania tego co między nami wspólne.
Wiele ciepłych słów i wyrazów wdzięczności wypowiedzianych na zakończenie wizyty, daje poczucie, że dobrze to był dobrze wypełniony obowiązek narodowy wobec Polaków mieszkających w Republice Litewskiej.
Anna Lużyńska

OBCHODY 155. ROCZNICY
ZWYCIĘSKIEJ BITWY
POD STEFANKOWEM

Bitwa pod Stefankowem z 22 kwietnia 1863 roku, kojarzona
jest przez historyków pod różnymi nazwami. Niektórzy określają ją „bitwą pod Skłobami”, inni identyﬁkują to wydarzenie jako
„bitwę pod Chlewiskami” czy „pod Piekłem”. Relacje o walkach
powstańczych różnią się między sobą, często dość znacznie.
Jak w przypadku każdej bitwy także i ta obrosła licznymi legendami.

27 kwietnia pod Stefankowem oraz w Nadolnej odbyły się
uroczyste obchody 155. rocznicy zwycięskiej bitwy z okresu
powstania styczniowego 1863 r. Patriotyczne wydarzenie zorganizowali: Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska i Paraﬁa
w Nadolnej.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele Najświętszego Serca
Jezusowego w Nadolnej k. Chlewisk. Mszę świętą w intencji ojczyzny oraz powstańców styczniowych odprawił ksiądz kanonik
Stanisław Drąg. Kazanie wygłosił ksiądz major Kryspin Rak - proboszcz paraﬁi wojskowej świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Radomiu. Podczas swojej przemowy podawał przykłady
heroizmu oraz wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. W kościele
zgromadzili się licznie uczestnicy uroczystości: poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, strażacy, grupa strzelców ze Związku Strzeleckiego, uczniowie i nauczyciele, delegacje samorządów i mieszkańcy.
Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.
Asystę konną sprawowali członkowie Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala
z Poświętnego.
Po zakończonej liturgii, uczestnicy uroczystości udali się do
Stefankowa. Przy pomniku Powstańców Styczniowych, od odegrania hymnu państwowego rozpoczęły się dalsze obchody rocznicy. Była wspólna modlitwa, a goście złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Przemawiali między innymi starosta szydłowiecki
Włodzimierz Górlicki oraz wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, którzy byli głównymi organizatorami obchodów.
Lechosław Wąsik, regionalista i pasjonat dziejów gminy Chlewiska przybliżył przebieg zwycięskiej bitwy. Zwieńczeniem patriotycznego popołudnia był mundurowy piknik.
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łych trzech adwersarzy. Śmierć żołnierza pobudziła determinację
reszty powstańców. Rzucili się oni na Rosjan, którzy zaczęli uciekać na północ, w kierunku Sielankowa.
Również strzelcy z kompanii Czesława Tabaczyńskiego, na
czele których stanął Czachowski z Łopackim, wzięli udział w pościgu za uciekającymi. Zabrakło jedynie kawalerii Stamirowskiego. Wygrana batalia pod Stefankowem traktowana jest przede
wszystkim jako triumf moralny. Udowodniliśmy nią, iż nawet słabo uzbrojeni powstańcy mogą być groźnym przeciwnikiem dla
oddziałów armii regularnej, potraﬁącym zadać dotkliwe straty.
Kłopotliwe do ustalenia jest to, kto w najwyższym stopniu był odpowiedzialny za zwycięstwo. Być może sam Czachowski, jednak
nie do przecenienia była też rola szefa sztabu Eminowicza oraz
inicjatora skutecznego manewru taktycznego Dobrogojskiego.

WSPOMNIENIE
O BARBARZE WACHOWICZ

Bezsporny pozostaje fakt, iż liczący 700 osób odział pułkownika Dionizego Czachowskiego, połączony z batalionem
galicyjskim majora Andrzeja Łopackiego, pokonał siły rosyjskie
dowodzone przez mjr Dońca-Chmielnickiego. Sukces wojskowej
operacji polskich oﬁcerów był możliwy być może dzięki lepszemu
rozpoznaniu sił nieprzyjaciela.
Źródła podają kilka wariantów co do liczby wojsk rosyjskich
walczących pod Stefankowem. Jedne twierdzą, że było to 220
ludzi, inne z kolei wspominają o 500 osobach. Czachowski wiedząc o prawdopodobnej liczebnej przewadze Polaków nie atakował całym oddziałem, lecz jego częścią. O ﬁnalnym zwycięstwie zdecydowało to, że choć rząd carski wyznaczył nagrodę
za schwytanie Czachowskiego, to żaden z Rosjan nigdy nie
widział go na własne oczy. Myląc go z pułkownikiem Stamirowskim, otworzyli ogień zdradzając swoją kryjówkę. Kpt. Stanisław
Dobrogojski, który zginął już na początku ataku, wraz z kompanią
strzelców i obiema kompaniami kosynierskimi, zaszedł oddziały carskie od tyłu. Druga kompania strzelców odwracała uwagę
wroga. Chwilę przed śmiercią kapitan poprosił kolegów, by fotograﬁa jego narzeczonej, którą umoczył we własnej krwi, traﬁła
z powrotem do niej.
Moment ten urósł do rangi jednego z symboli walk. Trzeba
też przyznać, że nieszczęście Dobrogojskiego wzięło się z jego
nieostrożności. Natarł bowiem na pięciu Moskali na raz. Strzały
z rewolweru pozwoliły na obalenie dwóch. Zamiast dokonać odwrotu zaczął nabijać broń. Zginął raniony w pierś przez pozosta-

„Dnia 7 czerwca 2018 roku zmarła w Warszawie w wieku 81
lat Barbara Wachowicz – Napiórkowska pisarka, autorka biograﬁi
wielkich Polaków, fotograﬁk, scenarzystka, publicystka.”
Taki komunikat podało radio. Zrobiło mi się bardzo przykro,
tym bardziej, że nie tylko ceniłam ją jako autorkę, ale dzięki
temu, że poznałam ją osobiście ,również jako człowieka. Była
bowiem gorącą patriotką, osobą serdeczną życzliwą ludziom.
Czytałam jej książki, oglądałam programy telewizyjne z jej
udziałem i byłam bardzo ciekawa jaka jest w bezpośrednim kontakcie. Okazja nadarzyła się wiosną 1980 roku, kiedy to w Radomiu w Muzeum Okręgowym zorganizowano spotkanie Barbary
Wachowicz z czytelnikami. Oczywiście wzięłam w nim udział i nie
rozczarowałam się. Autorka okazała się postacią charyzmatyczną, o ujmującym serdecznym sposobie bycia, natychmiast nawiązała kontakt ze słuchaczami.. Byłam pełna podziwu dla swobody z jaką poruszała się w gąszczu wydarzeń historycznych,
dla jej ogromnej wiedzy, którą w interesujący sposób z pasją
i zaangażowaniem przekazywała słuchaczom. Snuła opowieść
o swoich bohaterach książkowych tak, jak by to byli jej dobrzy
znajomi, których, ceniła, rozumiała, darzyła sympatią i te jej
uczucia udzielały się również słuchaczom.
Po spotkaniu chętnie skorzystałam z możliwości rozmowy
z autorką, która okazała się nie tylko mistrzynią pióra ale również
słowa i dokonałam wpisu do pamiątkowej księgi. Poprosiłam
również o autograf. Na posiadanej przeze mnie książce „Malwy
na Lewadach” otrzymałam dedykację:
„Przedwiośnie 1980
„Słuchaj Basiu
pono nasi
biją w tarabany”
- tak oto Basiuniu
Kochana imienniczko

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

47

POWIAT SZYDŁOWIECKI
Droga o Nas
W hymnie
Narodowym śpiewająwięc przyjmij Pani
z czułością
ten bukiecik
malw na ojczystych
ścieżkach uzbieranych
od
Barbara Wachowicz.”
Serdecznie podziękowałam za dedykację, a pani Wachowicz
poprosiła mnie o wymianę adresów. Niedługo potem otrzymałam
od niej list. Zatytułowany był „Drodzy Przyjaciele”
Autorka dołączyła do listu swój wywiad udzielony czasopismu
„Film” i zwróciła się z prośbą o poparcie w sprawie realizacji ﬁlmu
o Henryku Sienkiewiczu według jej scenariusza. Poinformowała
również, że tygodnik „Przekrój” zaprzestał drukowania jej artykułów na temat listów Henryka Sienkiewicza i rodziny Krasińskich.
Prosiła o opinię czytelników na temat jej artykułów.
Potem było jeszcze kilka listów i teraz ta bardzo smutna wiadomość…
Barbara Jedlińska

Świętej pamięci ksiądz Roman Kotlarz związany był z Szydłowcem od 1954 roku. To właśnie wtedy, 16 lipca, rozpoczął
swoją posługę jako wikariusz
w paraﬁi św. Zygmunta. Wierni
pamiętają go jako wybitnego kaznodzieję, który swoimi płomiennymi przemówieniami przyciągał
ludzi do wiary i nawrócenia. Jego
walka z patologiami komunistycznego ustroju przysporzyła mu
wielu wrogów. Stale obserwowany i podsłuchiwany kilkukrotnie
musiał zmieniać miejsce swojej
praktyki duszpasterskiej.

PIEŚŃ O KSIĘDZU
ROMANIE KOTLARZU
(Kiedy Naród wzywa Boga)
Ponad pół wieku Księże Romanie,
Słowa Twe żyją, pamięć zostanie.
Jakże w okrutnych żyłeś czasach,
Podnieśli rękę na Prymasa!
Ref. Kiedy Naród wzywa Boga,
To nie straszna żadna trwoga!
Prawda kłamstwo pokonuje.
Sprawiedliwość tryumfuje!

25 czerwca 1976 roku w Radomiu najpierw pobłogosławił robotnikom, by potem do nich dołączyć i razem z nimi strajkować
przeciwko decyzjom władz państwowych. Był oﬁarą brutalnego
prześladowania ze strony funkcjonariuszy SB. 15 sierpnia 1976
roku stracił przytomność w czasie nabożeństwa. 3 dni później
zmarł w szpitalu w Krychnowicach. Miał 48 lat.

Twoim udziałem była Golgota,
Krzyż swój dźwignąłeś już w Koniemłotach
Prześladowany i poniżany,
Polska jak Chrystus ukrzyżowany.
Ref. Kiedy Naród…
Radomski czerwiec zryw robotników.
Szli całą jezdnią Ty na chodniku.
Błogosławiłeś, tak było trzeba.
Wzburzone morze, wołali chleba.
Ref. Kiedy Naród…
Żądałeś łaski dla katowanych,
Na „ścieżkach zdrowia” torturowanych.
Więc przyszli nocą po Twoje zdrowie.
W mękach konałeś w swym Pelagowie.
Ref. Kiedy Naród…
Tak w szydłowieckiej głosiłes farze,
Twe przeznaczenie, nie splot wydarzeń
krwią odkupiłeś niezłomną wolę,
Ziarno rzuciłeś na żyzną rolę
Ref. Kiedy Naród…
Słowa: Tadeusz Mikulski, Muzyka: Michał Kletowski, Śpiew: Maja Kletowska
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Z inicjatywy Towarzystwa Patriotycznego, którego patronem
jest ks. Roman Kotlarz, w Szydłowcu 15 lipca br. odbyła się msza
święta w intencji rozpoczęcia Jego procesu beatyﬁkacyjnego.
Mszy przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Radomski Henryk
Tomasik
Podczas uroczystości po raz pierwszy zabrzmiała „Pieśń
o Księdzu Romanie Kotlarzu” do której słowa napisał, znany Czytelnikom Kwartalnika z twórczości literackiej, Tadeusz Mikulski.
Na zakończenie, uczestnicy liturgii, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i samorządów, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać księdza Romana Kotlarza, wikariusza szydłowieckiej paraﬁi w latach 1954 – 56.
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